Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
1084 Budapest, Őr utca 8.

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

az „2 db zárt, dobozos rakterű kisteherautó beszerzése parkolásüzemeltetési

feladatok ellátására II.”
EKR eljárás azonosítószám: EKR001470002021
tárgyú Kbt. harmadik része szerinti Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljáráshoz

2021

TARTALOMJEGYZÉK
BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
I.

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS RENDJÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS
KÖVETELMÉNYEK ÉS INFORMÁCIÓK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE
1. A dokumentációban alkalmazott egyes kifejezések értelmezése
2. Az ajánlatkérő
3. Az ajánlatkérő nevében eljáró szervezet
4. A közbeszerzési eljárás tárgya, főbb mennyisége
5. Ajánlattevő feladata
6. A teljesítés helye
7. Többváltozatú ajánlat és részajánlat
8. Az ajánlat költségei
9. Az ajánlatok kidolgozásának feltételei
10. Az ajánlatok benyújtásának határideje és címe, valamint formai kellékei
11. Az ajánlatok bontása
12. Az ajánlatok visszavonása, ajánlati kötöttség
13. Az ajánlatokkal kapcsolatos pontosítások
14. Az ajánlatok értékelése
15. A közbeszerzési eljárás nyelve
16. A dokumentáció fejezeteiben megfogalmazottak érvényesülése, részletes szerződéses
feltételek
17. Ajánlati biztosíték
18. Eljárási határidőkkel kapcsolatos speciális rendelkezések
19. Az ajánlatok elbírálása
20. Iratbetekintés és előzetes vitarendezés

II.

AZ AJÁNLAT, ILLETVE ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK TARTALMA,
SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK
1. Általános megjegyzések
2. Ajánlati ár

III. AZ AJÁNLAT KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI
IV. MŰSZAKI LEÍRÁS
V.

SZERZŐDÉSTERVEZET

VI. NYILATKOZATMINTÁK

2

BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
Az ajánlatkérő nevében eljáró szervezetnek jelen dokumentáció kiadásával az a célja, hogy a
versenysemlegesség lehető legteljesebb biztosításával minden ajánlattevőnek lehetővé tegye a
sikeres ajánlattételt. Ezen cél elérése érdekében a jelen dokumentáció - megfelelően
csoportosítva, akár ismételve is - tartalmazza azokat az adatokat és tényeket, melyek
elősegíthetik a sikeres ajánlattételt.
Jelen dokumentáció az ajánlatkérő által elfogadott ajánlati felhívás alapján készült, melyről
hirdetmény jelenik meg.
Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdésekben jelen dokumentáció rendelkezései az
irányadóak és kötelezőek az ajánlat összeállítására és benyújtására vonatkozóan.
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I.

1.

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS RENDJÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS
KÖVETELMÉNYEK ÉS INFORMÁCIÓK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE
A dokumentációban alkalmazott egyes kifejezések értelmezése
1.1. Ajánlatkérő: a 2. pontban meghatározott szervezet, amelynek meghatalmazása
alapján a 3. pontban meghatározott szervezet lefolytatja a tárgyi közbeszerzési eljárást
a Kbt. 29. § (1) bekezdése és a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendeletben foglaltak
alapján.
A 2. pontban meghatározott ajánlatkérő azonos a közbeszerzési eljárás eredményeként
létrejövő szerződésben a Vevővel.
1.2. Ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot
nyújt be.
1.3. Dokumentáció: az általános és speciális követelményeket tartalmazó iratanyag,
melyet az ajánlattevő vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó a jelen eljáráshoz
kiadott ajánlati felhívás előírásait betartva elektronikus úton elért és átvett.
A dokumentáció rendelkezéseinek nem megfelelően benyújtott ajánlat a Kbt. 73. § (1)
bekezdés e) pontja szerint érvénytelen.
Jelen közbeszerzési dokumentáció nem mindenben ismétli meg az eljárást megindító
felhívásban foglaltakat, a közbeszerzési dokumentáció az eljárást megindító
felhívással együtt kezelendő. Az ajánlattevők kizárólagos kockázata, hogy gondosan
megvizsgálják a közbeszerzési dokumentumokat és annak minden kiegészítését,
amely esetleg az ajánlati időszak alatt kerül kibocsátásra, valamint, hogy megbízható
információkat szerezzenek be minden olyan körülmény és kötelezettség
vonatkozásában, amely bármilyen módon is befolyásolhatja az ajánlat természetét
vagy jellemzőit. A közbeszerzési eljárás lebonyolítására a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) szabályai szerint, a Kbt. Második része
szerinti eljárási szabályok kerülnek alkalmazásra az elektronikus közbeszerzés
részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseinek
megfelelően. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 1.§ (2) bekezdésének megfelelően
az elektronikus közbeszerzési rendszer (EKR) a Miniszterelnökség által üzemeltetett
központi közbeszerzési nyilvántartás és a közbeszerzési eljárások elektronikus
lebonyolítását támogató informatikai rendszer.
Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre
megadott felületén nyújtható be. Az előírt nyilatkozatokat az eljárásnak erre a célra
biztosított felületén kell megadni, egyes igazolások benyújtására pedig a felület, az
erre a célra létrehozott helyen az ajánlat összeállítása során feltöltési lehetőséget
biztosít.
1.4. Szerződés: a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjeként kihirdetett Eladó és a
Vevő között létrejövő Adásvételi szerződés.
1.5. Üzemszünet, üzemzavar
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 22.§-a értelmében
„22. § (1) Üzemszünet minden olyan tervezhető technikai tevékenység, amely az EKR
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szolgáltatásainak szünetelését eredményezi.
(2) Üzemzavar az EKR üzemeltetője által megállapított és külön jogszabályban
foglaltak szerint dokumentált, előre nem tervezett üzemszünet vagy előre nem tervezett,
az EKR korlátozott működőképességét jelentő helyzet.
(3) Az EKR üzemeltetésével összefüggő szabályokról, az üzemszünet és az üzemzavar
kezelésének részletes szabályairól az elektronikus közbeszerzési rendszer
működtetésével kapcsolatos szabályokról szóló külön jogszabály rendelkezik.”
2.

3.

Az ajánlatkérő: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
székhelye: 1084 Budapest, Őr u. 8.
Ajánlatkérő képviseletében eljáró szervezet nevében eljár:
dr. Hajdu Zoltán felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (lajstromszám: 00363)
Hajdu Ügyvédi Iroda
székhelye:
1016 Budapest, Gellérthegy u. 14. II/2.
kapcsolattartó: dr. Hajdu Zoltán
telefon:
+36 1 783 8364
fax:
e-mail:
kozbeszerzes@jogilag.hu

4.

A közbeszerzési eljárás tárgya, főbb mennyisége:
A műszaki leírásban foglaltaknak megfelelően.

5.

Ajánlattevő feladata:
Ajánlattevő köteles a közbeszerzés tárgyát képező feladatokat az ajánlati felhívásban, a
jelen ajánlati dokumentációban meghatározottak szerint, illetve a szerződéstervezetben és
a műszaki leírásban meghatározott mennyiségi és minőségi meghatározás szerint a
vonatkozó jogszabályok, illetve egyéb előírások és minőségi követelmények betartása
mellett megvalósítani.
Ajánlattevő feladata kiterjed a dokumentációban és a vonatkozó jogszabályokban
meghatározott valamennyi feladatra.

6.

A teljesítés helye:
1084 Budapest, Német utca 17-19.

7.

Többváltozatú ajánlat és részajánlat:
Az ellátandó feladatok komplexitása miatt műszaki-szakmai szempontból oszthatatlanok,
vagyis nem biztosítják a részekre történő ajánlattétel lehetőségét. A fentieken túl az
ellátandó feladatok egymásra épülnek, amely nem indokolja a részajánlattételt.

8.

Az ajánlat költségei

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával, kapcsolatos összes költséget az ajánlattevőnek kell
viselnie. Az ajánlattevőnek nincs joga semmilyen, a dokumentációban kifejezetten megadott
jogcímen kívül, egyéb - így különösen anyagi - igény érvényesítésére. A közbeszerzési eljárás
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eredményes, vagy eredménytelen befejezésétől függetlenül az ajánlatkérővel és az eljáróval
szemben ezen költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye.
Az ajánlatkérő kifejezetten nyilatkozik, hogy az ajánlatok elkészítésével kapcsolatosan sem a
nyertes ajánlattevőn, sem más ajánlattevők semmiféle – esetleges jövőbeni - térítésre nem
kötelezhető.
9.

Az ajánlatok kidolgozásának feltételei

Az ajánlattevőknek az eljárás során egy írásos ajánlatot kell elkészíteniük a közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvénynek a nyílt eljárásra vonatkozó előírásaival összhangban.
Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 71. § szakaszában meghatározottak szerint biztosít.
Ajánlatkérő nem él azzal a korlátozással miszerint nem rendel el újabb hiánypótlást,
amennyiben a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatában korábban nem szereplő gazdasági
szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb
hiánypótlás.
Az ajánlattevőnek nyertesként történő kihirdetése esetén nincs lehetősége ajánlata, vagy a jelen
dokumentáció bármely - akárcsak rész - kérdésének megváltoztatására sem.
Az ajánlattevő a felhívásban és a dokumentációban meghatározottakkal kapcsolatban az
ajánlattételi határidő lejártát megelőzően – a Kbt. 56. § (3) bekezdésében meghatározott
határidő figyelembevételével – írásban kiegészítő információkért fordulhat az eljáróhoz, aki a
kért információt az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb hat nappal megadja. A
tájékoztatás tartalmát valamennyi ajánlattevő megkapja. Az írásbeli tájékoztatás oly módon
kérhető, hogy azokat a gazdasági szereplő az Elektronikus közbeszerzési rendszeren keresztül
nyújtja be az ajánlatkérő részére szerkeszthető és pdf. formátumban.
10. Az ajánlatok benyújtásának határideje és címe, valamint formai kellékei: az EKR
rendszerben foglaltaknak megfelelően.
Az ajánlatkérő az ajánlatot akkor tekinti határidőre benyújtottnak, ha az az Ajánlattételi
Felhívás IV.2.2) pontban megjelölt határidőre az EKR rendszerbe feltöltésre került.
11. Ajánlatok bontása
Az ajánlatok bontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (EKRr.) 15. §-ának (2) bekezdése
alapján az EKR-ben történik. A bontási eljárásra az EKRr. 15. §-ának (3)-(5) bekezdései
irányadóak.
Az ajánlatok formai és tartalmi érvényességének további vizsgálatára az értékelési időszakban
kerül sor.
Az ajánlatok bontásának helye: Az ajánlatok bontása a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet
(EKRr.) 15. §-ának (2) bekezdése alapján az EKR-ben történik.
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§ (3) bekezdése értelmében az ajánlatnak az
ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés
időpontjáról az EKR visszaigazolást küld. A beérkezés ideje az automatikus visszaigazolásban
szereplő időpont.
Ajánlatkérő a bontás során a Kbt. 68. § (4) és (6) bekezdései szerint jár el.
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A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§ (2) bekezdése értelmében az ajánlatokat tartalmazó
iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi
meg.
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§ (4) bekezdése értelmében az elektronikusan
benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az
ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§ (5) bekezdése értelmében az elektronikusan
benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás
időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban
szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.
12. Az ajánlatok visszavonása, ajánlati kötöttség
Az ajánlattevő ajánlatát az ajánlati kötöttség beálltáig vonhatja vissza. (Kbt. 53. § (8) bekezdés).
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 18.§-a alapján a Kbt. 55. § (7) bekezdése az EKR-ben
lefolytatott eljárások tekintetében azzal az eltéréssel alkalmazható, hogy az ajánlattevőnek a
korábban benyújtott ajánlatot az új ajánlat megtétele előtt vissza kell vonnia.
Az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 nap.
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét arra, hogy megajánlásaikat a 30 napos ajánlati kötöttség és
az ezzel kapcsolatos Kbt.-ben rögzített előírásokra tekintettel tegyék meg.
Az ajánlatkérő indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően
felkérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további
fenntartására, az ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az ajánlati
kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított 60 napot. Amennyiben az ajánlattevő az
ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az
ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. Amennyiben valamelyik ajánlattevő ajánlatát
nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az eljárás további
részében az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni.
Ajánlatkérő az ajánlati kötöttséggel kapcsolatosan külön felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (5)
bekezdésére, miszerint a nyertes ajánlattevő és – adott esetben – a második legkedvezőbb
ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli
összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától számított harminc nappal
meghosszabbodik.
13. Az ajánlatokkal kapcsolatos pontosítások
Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérő, illetve a képviseletében eljáró megbízott írásban
és a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett, határidő megadásával ajánlattevőktől
felvilágosítást kérhet az ajánlatban található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok,
igazolások tartalmának tisztázása érdekében a Kbt. 71. § rendelkezéseinek megfelelően.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseiben foglaltakra.
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14. Az ajánlatok értékelése
Az ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány értékelési
szempontot alkalmazza a szempontok szerinti értékelés során adható pontszám alsó és felső
határa: 0-10 pont, ahol az 0 pont a legrosszabb, a 10 pont a legjobb érték.
Ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során a Kbt. 81. § (5) bek., valamint a 69. § (4) bekezdésben
foglaltak szerint kíván eljárni.
Ajánlatkérő a beérkező ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont alapján a legjobb ár-érték
arány alapján értékeli az alábbi szempontok és a hozzájuk rendelt súlyszám alapján:
Értékelési szempontok

Értékelési
módszer Súlyszám
szempontonként
Ajánlati ár mindösszesen (nettó Ft)
relatív, fordított arányosítás 90
Teljeskörű általános jótállás (3 éven relatív, egyenes arányosítás
10
felüli) többlet időtartama (0-60 hónap
között)

A módszereket az ajánlatkérő „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő
kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról" (KÉ 2019. évi 106. szám;
2019. június 4.) alapján határozta meg.
A 2. szempont szerinti értékelést a jelen dokumentumban rögzített, a megajánlások
értékelésének, összevetésének alapját képező szakmailag megítélhető jellemzők, preferenciák,
szempontok szerint. A pontok kiosztására az előre meghatározott értékelési rendszer szerint
kerül sor.
Ajánlatkérő akkor tudja az adott vállalás bemutatását az adott pontszám szempontjából
figyelembe venni, ha a bemutatás tartalmazza az ajánlatkérő által előírt, valamennyi szakmai
tartalmi elemet. Amennyiben a vonatkozó ajánlati elem – adott esetben a Kbt. 67. §
alkalmazását követően sem – feleltethető meg a legkedvezőtlenebb besorolási szintnek sem,
úgy az az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
A pontszámok meghatározására vonatkozó értékelési módszerek részletes ismertetése:
1. értékelési szempont „Ajánlati ár mindösszesen (nettó HUF)”
A módszer meghatározása:
A relatív módszer, a "fordított arányosítás" módszere.
A fordított arányosítás alkalmazásában a legkedvezőbb (az ajánlatkérő számára legelőnyösebb)
megajánlás kapja a maximális 10 pontot, a további ajánlatok arányosan kevesebb pontot
kapnak. Az ajánlati egységár esetében a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb. Az ajánlati
paraméter nagysága és a hozzá tartozó pontszám között fordított arányosság áll fenn.
A pontszámítás módszere:
Alegjobb
(Pmax − P min ) + Pmin
P=
Avizsgált
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa (10)
Pmin: a pontskála alsó határa (1)
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb egységár)
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme (egységára)
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A pont számítása két tizedesjegyre történő kerekítéssel kerül kiszámításra a matematikai
kerekítés általános szabályai szerint (1-4-ig lefelé, 5-9-ig felfelé történik a kerekítés).
2. értékelési szempont „Teljeskörű általános jótállás (3 éven felüli) többlet időtartama (060 hónap között)”
A módszer meghatározása:
A relatív módszer, a " Egyenes arányosítás " módszere.
Ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (10 pont) adja, a többi ajánlat
tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a
pontszámokat.

ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;
A pont számítása két tizedesjegyre történő kerekítéssel kerül kiszámításra a matematikai
kerekítés általános szabályai szerint (1-4-ig lefelé, 5-9-ig felfelé történik a kerekítés).
A fentiek szerinti pontszámot az ajánlatkérő megszorozza a súlyszámmal, és azt kettő
tizedesjegyre kerekíti.
Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja az Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 71. § (8) bekezdésére
és a Közbeszerzési Hatóság hiánypótlás szabályairól szóló útmutatójára (KÉ 2020. évi
180. szám).
15. A közbeszerzési eljárás nyelve
A közbeszerzési eljárás nyelve magyar. Ennek megfelelően az ajánlatot magyar nyelven kell
beadni, az eljárás során mindennemű levelezés és szóbeli kapcsolattartás magyar nyelven
történik.
Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar
nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni.
A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott
dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. Ajánlatkérő a magyar nyelvű
dokumentumot tekinti irányadónak. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel.
Az ajánlatban benyújtott dokumentumokat a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján egyszerű
másolatban is be lehet nyújtani.
16. A dokumentáció fejezeteiben megfogalmazottak érvényesülése, részletes szerződéses
feltételek
Az ajánlatok bontását követően ajánlattevő ajánlatához teljes körűen kötve van.
Az Ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő között a szerződés az ajánlati felhívás, a dokumentáció
és a nyertesként kihirdetett ajánlat feltételei szerint, az ezekben megfogalmazott tartalommal
jön létre.
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A Kbt. 136. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő
köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti
adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó
adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
A teljesítés során esetlegesen keletkező, szerzői jogi vedelem alá eső alkotáson ajánlatkérő
területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos es harmadik személynek átadható
felhasználási jogot szerez, továbbá jogot szerez az alkotás (pl.: tervek, tanulmányok)
átdolgozására is. Ha a projektet Ajánlatkérő bármely okból nem valósítja meg, vagy részben
valósítja meg, akkor a szerzői jogi védelem alá eső mű/alkotás felhasználásának jogát
Ajánlatkérő a Támogatóra, vagy az általa megjelölt személyre ruházza át.
17. Ajánlati biztosíték:
Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő.

18.

Eljárási határidőkkel kapcsolatos speciális rendelkezések

A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 16.§ (1) bekezdése értelmében az ajánlattételi határidő
nem jár le, ha az EKR vagy annak az ajánlat elkészítését támogató része az EKR üzemeltetője
által közzétett tájékoztatás alapján igazoltan
a) folyamatosan legalább öt percig fennálló üzemzavar(ok) folytán [424/2017. (XII. 19.) Korm.
rendelet 22. § (2) bekezdés] az ajánlatkérő által meghatározott ajánlattételi határidőt megelőző
huszonnégy órában összesen legalább százhúsz percig, vagy
b) - anélkül, hogy a határidő meghosszabbítására ezt követően már sor került volna - üzemzavar
folytán [424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdés] az ajánlattételi határidő alatt
folyamatosan legalább huszonnégy óráig nem elérhető.
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 16.§ (2) bekezdése értelmében a Kbt. 52. § (4)
bekezdésében foglaltakon túl az ajánlatkérő az 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 16.§ (1)
bekezdés szerinti esetben is köteles az ajánlattételi meghosszabbítani az EKR működésének
helyreállítását követően, amelyről az EKR üzemeltetője tájékoztatást tesz közzé. Az 424/2017.
(XII. 19.) Korm. rendelet 16.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a határidőt úgy kell
meghosszabbítani, hogy megfelelő idő, de - a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás kivételével
- legalább a hosszabbításról szóló értesítés megküldésétől számított négy nap álljon
rendelkezésre az ajánlat benyújtására.
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 16.§ (3) bekezdése értelmében amennyiben az
ajánlattételi határidő módosítása szükséges, de az EKR üzemzavara [424/2017. (XII. 19.)
Korm. rendelet 22. § (2) bekezdés] miatt a módosításról értesítés megküldése nem lehetséges a
Kbt. 55. § (2)-(3) bekezdésében foglalt határidőknek megfelelően, az ajánlatkérő a módosításról
szóló értesítést a Kbt. szerinti határidőn túl is kiküldheti, az üzemzavar elhárulását követően
haladéktalanul, de legkésőbb a következő munkanapon.
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése értelmében ha az ajánlattevő által,
vagy más érdekelt gazdasági szereplő vagy szervezet által elvégezhető eljárási cselekmények,
így különösen hiánypótlás, felvilágosítás vagy árindokolás megadására, vagy az előzetes
vitarendezés kezdeményezésére rendelkezésre álló határidő alatt üzemzavar [424/2017. (XII.
19.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdés] következik be, és a vonatkozó határidő az üzemzavar
során eltelt, vagy abból az EKR helyreállítását követően kevesebb, mint kettő óra maradt,
ajánlatkérő köteles az EKR működésének helyreállítását követően tizenkét órán belül megtett
eljárási cselekményeket határidőben teljesítettnek elfogadni.
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése értelmében nem követ el jogsértést
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az ajánlatkérő akkor, ha a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében valamely eljárási
cselekményre meghatározott határidőt azért mulaszt el, mert az EKR üzemzavara [424/2017.
(XII. 19.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdés] nem teszi lehetővé az adott cselekmény
határidőben történő teljesítését. Ebben az esetben az ajánlatkérő az EKR működésének
helyreállítását követően haladéktalanul köteles az elmulasztott cselekmény teljesítésére.
19. Az ajánlatok elbírálása
Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok
megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott
feltételeknek.
Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, és hogy van-e olyan
ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni.
Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő az értékelési
szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő
tűzésével felhívja az alkalmassági követelményekkel kapcsolatos igazolások benyújtására. A
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények
tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy ha a legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő nem
vagy az esetleges hiánypótlást, illetve felvilágosítás kérést követően sem megfelelően nyújtja
be az igazolásokat, az ajánlatkérő ezen ajánlattevő ajánlatának figyelmen kívül hagyásával az
értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel az
igazolások benyújtására. Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntésben csak olyan ajánlattevőt
nevezhet meg nyertes ajánlattevőként, aki az alkalmassági követelmények, a kizáró okok
tekintetében az e törvényben és a külön jogszabályban foglaltak szerint előírt igazolási
kötelezettségének eleget tett.
Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak
a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő
legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására. Az ajánlatkérő az
összegezésben csak akkor nevezi meg a második legkedvezőbb ajánlattevőt, ha az eljárást
lezáró döntés meghozatalát megelőzően őt is felhívta az igazolások benyújtására. Az e bekezdés
szerinti lehetőséggel az ajánlatkérő akkor élhet, ha az értékelés módszerét figyelembe véve
valamelyik ajánlat figyelmen kívül hagyása esetén az ajánlattevők egymáshoz viszonyított
sorrendje nem változik.
Amennyiben az ajánlatkérőnek az ajánlatok bírálata során alapos kétsége merül fel valamely
gazdasági szereplő nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan, bármikor öt munkanapos
határidő tűzésével kérheti az érintett ajánlattevőt, hogy nyújtsa be az igazolásokat.
Az ajánlatkérő köteles az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítani a
hiánypótlás lehetőségét, valamint az ajánlatokban található, nem egyértelmű kijelentések,
nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőktől felvilágosítást
kérni. A hiánypótlás és felvilágosítás kérésre vonatkozó szabályokat a Kbt. 71. §-a és a
424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet tartalmazza.
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11.§ (2) bekezdése érelmében amennyiben az EKR-ben
az ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok informatikai jellemzőire vonatkozó
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követelményeknek, de az ajánlatkérő számára olvasható, illetve megjeleníthető, az ajánlatkérő
- ha azt nem tartja szükségesnek - nem köteles hiánypótlásra felhívni az ajánlattevőt, és úgy
kell tekinteni, hogy az ajánlat megfelelt az előírt követelményeknek. Amennyiben az ajánlat
részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget az előírt informatikai követelményeknek és az
ajánlatkérő számára nem olvasható, illetve jeleníthető meg, ez nem tekinthető formai
hiányosságnak, azt úgy kell kezelni, mintha az ajánlattevő az érintett dokumentumot nem
nyújtotta volna be és a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó szabályaira figyelemmel kell eljárni.
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11.§ (3) bekezdése érelmében amennyiben az EKR-ben
az ajánlat részeként csatolt dokumentum eleget tesz a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok informatikai jellemzőire vonatkozó
követelményeknek, de az egyéb okból nem olvasható, illetve nem jeleníthető meg, az
ajánlattevőt fel kell hívni az ajánlat olvashatóságához és megjeleníthetőségéhez szükséges
szoftver megnevezésére. Az ajánlatkérő - ha a közbeszerzési dokumentumokban eltérően nem
rendelkezik - csupán általánosan hozzáférhető, ingyenes vagy szabad szoftvert köteles igénybe
venni az ajánlatok olvasásához és megjeleníthetőségéhez az ajánlattevő előbbi nyilatkozata
alapján. Amennyiben a dokumentum tartalma ezt követően sem határozható meg, azt úgy kell
kezelni, mintha az ajánlattevő az érintett dokumentumot nem nyújtotta volna be és a Kbt.
hiánypótlásra vonatkozó szabályaira figyelemmel kell eljárni.
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 20.§ (5) bekezdése érelmében a Kbt. 71. § (11)
bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy ha az ajánlatkérő az ajánlatban az
értékelésre kiható számítási hibát észlel - a hiba és a javítandó érték, valamint a javítás
eredményeként meghatározott érték megjelölésével -, felhívja az ajánlattevőt annak javítására.
A számítási hiba javításának az eredményét az ajánlatkérő akként állapítja meg, hogy a
közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve
kiszámítja az összesített ellenértéket vagy más - az ajánlatban megtalálható számításon alapuló
- adatot. Ha a számítási hiba javítását nem, vagy nem az előírt határidőben, vagy továbbra is
hibásan teljesítették, az ajánlat érvénytelen.
Mindaddig, amíg bármely ajánlattevő számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására
határidő van folyamatban, az ajánlattevő pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az
ajánlatkérő nem hívta fel hiánypótlásra.
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 20.§ (6) bekezdése érelmében Az ajánlatkérő
eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdésében foglalt eseteken túl
akkor is, ha az EKR működési hibája olyan jogsértést eredményez, amely a Kbt.-ben
meghatározott alapelvek érvényesülését biztosító módon nem orvosolható.
20. Iratbetekintés és előzetes vitarendezés
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 20.§ (1) bekezdése érelmében a Kbt. szerinti
iratbetekintést az ajánlatkérő az EKR-ben található dokumentumok tekintetében a gazdasági
szereplő képviselőjének személyes megjelenése útján biztosítja, azonban az iratbetekintési
kérelmet az EKR-en keresztül kell benyújtani, és az iratbetekintési kérelemmel kapcsolatos
írásbeli kommunikációt az EKR-en keresztül kell bonyolítani.
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 20.§ (9) bekezdése érelmében az előzetes vitarendezési
kérelem megküldése és az előzetes vitarendezés során a kommunikáció az EKR-ben történik.

II.

AZ AJÁNLAT, ILLETVE ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK TARTALMA
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1. Általános megjegyzések
Ajánlati ár
Az Ajánlati Árat forintban kell megadni. A részletes ár táblázatot mellékletben kérjük csatolni,
a Felolvasólapon a mindösszesen nettó árat szükséges megjelölni.
Az árajánlat készítésekor az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a kifizetés feltételeit, a
vonatkozó jogszabályokat, valamint az infláció mértékét a szerződés teljes időtartamára
vonatkozóan.
III.

AZ AJÁNLAT KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI

1. A közbeszerzési eljárásban 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján
mindennemű kommunikáció kizárólag az EKR-en keresztül történik A 424/2017. (XII.19.
) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése alapján a Kbt. 41. § (2)- (3) és (5) bekezdése csak abban
az esetben alkalmazandó, ha az elektronikus úton történő kapcsolattartás a rendeletben
foglaltak szerint nem kötelező. Ahol a Kbt. kifejezetten faxon vagy elektronikus úton
történő kapcsolattartási módot ír elő, a faxon történő kapcsolattartás csak akkor
alkalmazható, ha az elektronikus úton történő kapcsolattartás a 424/2017. (XII.19.) Korm.
rendelet rendeletben foglaltak szerint nem kötelező.
2. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 10.§ (5) bekezdése értelmében ahol a Kbt. vagy
annak végrehajtási rendelete valamely dokumentum közvetlen megküldését írja elő, azon a
dokumentum e rendelet szerinti elektronikus hozzáférhetővé tételét is érteni kell.
3. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12.§ (1) bekezdése értelmében az elektronikusan
megküldött dokumentum beérkezésének tényéről az EKR haladéktalanul automatikus
elektronikus visszaigazolást küld. Az elektronikus dokumentum beérkezésének ideje az
automatikus visszaigazolásban szereplő időpont.
4. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11.§ (5) bekezdése értelmében ahol a Kbt. az
érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő,
érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti
érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.
5. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 10.§ (5) bekezdése értelmében ahol a Kbt. vagy
annak végrehajtási rendelete valamely dokumentum közvetlen megküldését írja elő, azon a
dokumentum e rendelet szerinti elektronikus hozzáférhetővé tételét is érteni kell.
6. Ahol a Kbt. vagy annak felhatalmazása alapján megalkotott jogszabály alapján az
ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a
dokumentum benyújtható az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll
rendelkezésre - a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában.
Amennyiben az EKR-ben az adott dokumentumra vonatkozó elektronikus űrlap a
nyilatkozattétel nyelvén nem áll rendelkezésre, a nyilatkozat csatolható az EKR-ben
legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott dokumentumként is, az
ajánlatkérő azonban - a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 10.§ (4) bekezdésben foglalt
eset kivételével - nem követelheti meg elektronikus aláírás alkalmazását.
Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat
megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján
kell az ajánlat részeként megtenni. Ha az adott nyilatkozatra az EKR-ben elektronikus űrlap
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áll rendelkezésre, azt akkor is ki kell tölteni, ha az ajánlatkérő az adott nyilatkozat más
nyelven történő benyújtását is lehetővé teszi az ajánlatban, és az ajánlattevő eltérő nyelvű
nyilatkozatot csatol a rendszerben. Ebben az esetben, ha az elektronikus űrlap magyar
nyelven kerül kitöltésre, azt a csatolt nyilatkozat felelős fordításának kell tekinteni.
Ahol a Kbt. vagy annak végrehajtási rendelete közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági
kamara által hitelesített nyilatkozat benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható a papír
alapon hitelesített dokumentum egyszerű elektronikus másolataként vagy olyan formában
is, ahol a papír alapon vagy legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással
elektronikus úton megtett nyilatkozatot közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági kamara
- legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy bélyegzővel - elektronikusan
látta el hitelesítéssel.
Az ajánlatkérő a Kbt. 47. § (2) bekezdésétől eltérően elektronikus eljárás esetén azt írja elő,
hogy az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául
szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat),
elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes
bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
7. A – további információkat tartalmazó – közbeszerzési dokumentumok letöltése és az ennek
tényét igazoló regisztráció megtétele az eljárásban való részvétel és az érvényes ajánlat
feltétele. A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy
az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi
határidő lejártáig.
A közbeszerzési dokumentumok elérését (letöltését) követően ajánlatkérő kéri, hogy az
érdeklődő gazdasági szereplő a letöltés tényéről tájékoztassa ajánlatkérőt az EKR
rendszerben.
Regisztráció nélküli hozzáférés esetén ajánlatkérő az eljárás során (adott esetben) nyújtott
tájékoztatások megküldéséért felelősséget vállalni nem tud!
Ajánlatkérő tájékoztatja az érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy az esetleges
kiegészítő tájékoztatás(oka)t, egyéb dokumentumo(ka)t (pl. hirdetmény módosítása)
az ajánlatkérő az EKR-ben teszi hozzáférhetővé a már ismert érdeklődő gazdálkodó
szervezetek számára
8. A dokumentáció rendelkezéseinek nem megfelelően benyújtott ajánlat a Kbt. 73. § (1)
bekezdés e) pontja szerint érvénytelen.
9. Ajánlattevőknek ajánlatukat a dokumentáció nyilatkozatmintáinak részét képező
tartalomjegyzékben meghatározott igazolások, nyilatkozatok, egyéb dokumentumok
csatolásával kell benyújtaniuk különös tekintettel az alábbiakra.
10. Ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján az ajánlatban meg kell jelölnie
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi
jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat (A nyilatkozatot nemleges
tartalom esetén is csatolni kell!)
A nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles az
ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés
teljesítésében, és – ha a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozatában az adott
alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az
általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. A nyertes
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ajánlattevő a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles az ajánlatkérőnek minden
további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel
együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró
okok hatálya alatt.
11. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak
megfelelő kifejezett nyilatkozatának példányát, az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés
megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
12. Az ajánlatban továbbá az ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján az EKR rendszer
nyilatkozatmintájának használatával nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy
középvállalkozásnak minősül-e.
13. Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján a felolvasólapot kell tartalmaznia az EKR
rendszer nyilatkozatmintájának használatával, amiben ajánlattevő feltünteti a Kbt. 68. § (4)
bekezdése szerinti összes adatot. A Felolvasólapon a mindösszesen ajánlati árat kell
feltüntetni, a részletes ártáblázatot (excel táblázat) ajánlattevőnek csatolnia kell az EKR
felületén.
14. Ajánlattevő csatolja ajánlatához a megajánlott gépjárművek magyar nyelvű műszaki
leírását, melyben egyértelműen megállapítható, hogy a felhívásban szereplő műszaki
követelményeknek megfelel.
15. Ajánlatkérő a Kbt. 35. §-ának (8)-(9) bekezdései alapján nem teszi lehetővé nyertes
ajánlattevő(k)nek gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.
Ajánlatkérő projekttársaság alapítását az önálló ajánlattevők vonatkozásában is kizárja jelen
közbeszerzési eljárás vonatkozásában.
16. Ajánlattevőnek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek
az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni
- ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés
szerinti aláírás-mintáját, külföldi illetőségű ajánlattevő esetén az ennek
megfeleltethető dokumentumot (amennyiben ilyen dokumentum az adott országban
nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd/közjegyző előtt tett
okiratba foglalt aláírás-minta), egyéni vállalkozó esetében ajánlatkérő elfogadja
bármely olyan dokumentum egyszerű másolatának csatolását, amely alkalmas a
képviseletre való jogosultság igazolására (így például: személyi igazolvány);
- a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult
személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a
meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást.
Figyelem! Nem elvárás, hogy az említett meghatalmazás elektronikus okiratként feleljen
meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat
követelményeinek. Elegendő a papír alapon teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt
meghatalmazás egyszerű elektronikus másolatának csatolása. Amennyiben a
meghatalmazást meghatalmazóként aláíró személy szintén meghatalmazott és
cégjegyzésre nem jogosult, úgy kérjük mindazon meghatalmazások csatolását, melyeket
együttesen szemlélve egyértelműen levezethető az ajánlat dokumentumait, nyilatkozatait
az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági
szereplő nevében aláíró meghatalmazott aláírási jogosultsága.
Az ajánlat dokumentumait, nyilatkozatait, valamint a fenti meghatalmazásokat az
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ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő
nevében aláíró cégjegyzésre jogosult képviselő tekintetében az ajánlatkérő a
céginformációs és az elektronikus cégeljárásban közreműködő szolgálattól ingyenesen,
elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján ellenőrzi a képviseleti jogosultság
fennállását.
17. Ajánlattevő folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolja a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást is, amennyiben ilyen eljárás nincs folyamatban, az arról szóló
nyilatkozatot.
18. A gazdasági szereplő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó
dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót alkalmazza. Az
üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek
nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan
sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz
indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ
vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan
sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az
általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.
19. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései
szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
Ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) szerint jár el a bírálat során.
A Kbt. 69.§ (4)-(6) alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek
(ajánlat-tevőnek) a Kr. szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy
kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése és a Kr. 15. § (1)
bekezdése alapján az ajánlatban a nyilatkozatokat a kapacitást rendelkezésre bocsátó
szervezetnek is be kell nyújtani a Kr. 3. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában a
Kbt. 67.§ (4) szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.
Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azt az
ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki
részéről a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró ok az eljárás során
következik be.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés
megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak)
mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az
ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó
külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása
igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása,
amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési
eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági
szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri
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figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a
korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó
igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben
megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
20. Közös ajánlattétel
a. Közös ajánlattételre a Kbt. 35. § és 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 13.§ (3)
bekezdése alapján tud sor kerülni.
b. A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak
egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. Amennyiben a
Közös Ajánlattevőket képviselő tag Közös Ajánlattevők nevében teszi meg
nyilatkozatát, úgy a nyilatkozatból egyértelműen ki kell derülnie ennek.
c. A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé korlátlanul és
egyetemlegesen felelnek.
d. Amennyiben az Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását [Kbt. 54. §] írja elő, a Közös
Ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az
ajánlati kötöttségnek bármelyik Közös Ajánlattevő részéről történt megsértése [Kbt.
54. § (4) bekezdése] esetén a biztosíték az Ajánlatkérőt illeti meg.
e. Az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében – kivéve a Kbt.
138. § (4) bekezdése szerinti jogutódlás esetét – az ajánlattételi határidő lejárta után
változás nem következhet be.
f. Amennyiben több gazdasági szereplő közösen tesz ajánlatot a közbeszerzési
eljárásban, akkor az ajánlathoz csatolniuk kell az erre vonatkozó cégszerűen aláírt
közös Ajánlattevői megállapodást.
A közös ajánlattevők megállapodásának tartalmaznia kell:
- a közös Ajánlattevők nevét
- azon ajánlattevőt, aki a közös Ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan
képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot
tehet;
- az ajánlat aláírása módjának ismertetését;
- valamennyi közös Ajánlattevői tag nyilatkozatát arról, hogy az Ajánlatkérő
felé egyetemleges felelősséget vállalnak a közbeszerzési eljárás
eredményeként megkötendő szerződés szerződésszerű teljesítéséhez
szükséges munkák megvalósításáért;
- az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése,
alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő (hatályba
léptető), illetve bontó feltételtől.
g. Az EKRr. 13. §-ának (3) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén az ajánlatban
csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A
meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők vagy részvételre
jelentkezők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az
EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös
ajánlattevők képviseletében eljárhat.
21. További információk:
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1) Ajánlattevőnek a Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő az alábbiakban ad
tájékoztatást azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevéről és címéről (elérhetőség),
amelyektől az ajánlattevő a megfelelő környezetvédelmi, szociális és munkajogi
rendelkezésekre vonatkozó tájékoztatást kaphat.
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ)
Székhely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839.
Tel.: +36-1-476-1100
Fax: +36-1-476-1390
Honlap: www.antsz.hu
Nemzetgazdasági Minisztérium
1051 Budapest, József nádor tér 2-4
Postai cím: 1369 Budapest Pf.: 481.
Telefon: +36 (l) 795-1400
Fax: +36 (l) 318-2570
Honlap: www.kormany.hu
NAV
Székhely: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.
Tel.: +36- 1-428-5100
Fax: +36-1- 428-5382
Honlap: www.apeh.hu
Közbeszerzési Hatóság
Székhely: 1026 Budapest, Riadó utca 5.
Postafiók cím: 1525. Pf. 166.
Telefon: 06-1-882-8502
Telefax: 06-1-882-8503
Honlap: http://www.kozbeszerzes.hu/
2) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi
költség az ajánlattevőt terheli.
3) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat,
igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a dokumentáció és a Kbt. előír.
4) Ajánlatkérő az eljárásban a hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 71. § szakaszában
foglaltaknak megfelelően biztosítja azzal, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdése szerinti
korlátozást nem alkalmazza új gazdasági szereplők bevonása esetén.
5) Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az
ajánlattevőnek a felhívás feladásának napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által
meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Bármely okirat, igazolás, nyilatkozat,
stb. vonatkozásában csak az alkalmasság megállapításához szükséges sorok (adatok,
információk) vonatkozásában szükséges az átszámítást becsatolni (megadni). Árbevétel
tekintetében az érintett év, beszámolói évek tekintetében az üzleti év utolsó napján,
referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó.
6) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: A közbeszerzési dokumentumok
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(„dokumentáció”) az ajánlattételi határidő lejártáig korlátlanul, teljes körűen, közvetlenül
és díjmentesen hozzáférhetőek az alábbi elektronikus elérhetőségen: http://ekr.gov.hu/. A
dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett
alvállalkozónak el kell érnie. Közös ajánlattétel esetén elegendő, ha az egyik ajánlattevő
eléri a dokumentációt.
A közbeszerzési dokumentumok elérését (letöltését) követően ajánlatkérő kéri, hogy az
érdeklődő gazdasági szereplő a letöltés tényéről tájékoztassa ajánlatkérőt az EKR
rendszerben.
Regisztráció nélküli hozzáférés esetén ajánlatkérő az eljárás során (adott esetben) nyújtott
tájékoztatások megküldéséért felelősséget vállalni nem tud!
Ajánlatkérő nem vállal felelősséget a dokumentáció átvételi igazolás meg nem küldéséből
és ezáltal a tájékoztatás(ok) átvételének elmulasztásából fakadó, esetlegesen az
ajánlatokban előforduló hiányosságokért.
A dokumentáció másra át nem ruházható.
7) Az ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, továbbá a 424/2017. (XII. 19.) Korm.
rendelet előírásai szerint kell eljárni
8) A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a
meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott
gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy
védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy
gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű”
kifejezést is érteni kell.
Az egyenértékű megoldás esetén az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata. Az
egyenértékűséget ajánlattevőnek bármely megfelelő eszközzel igazolnia kell. Bármely
megfelelő eszköz lehet különösen a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy
valamely független, szakmailag elismert akkreditált tanúsító/ellenőrző szervezettől
származó műszaki dokumentáció. Az adott ajánlati elemekkel kapcsolatban felmerült
kétséget az igazolással az ajánlattevőnek teljes körűen el kell oszlatnia, amelyhez olyan
egyértelmű és ellenőrizhető bizonyítékkal kell szolgálnia, amely az állításait alátámasztja.
9) Szerződéskötés: Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 131. § (6) bekezdésében rögzítetteknek
megfelelően az Ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség [Kbt. 131. § (5) bekezdés
szerinti] időtartama alatt fogja aláírni a leghamarabbi időpontban, azzal, hogy a szerződés
nem köthető meg – a Kbt. 131. § (8) bekezdésében rögzített esetek kivételével – az írásbeli
összegezés megküldését követő tíz napos időtartam lejártáig.
10) A Kbt. 56. § alapján bármely gazdasági szereplő, aki jelen közbeszerzési eljárásban
ajánlattevő lehet – a megfelelő ajánlattétel érdekében – az ajánlati felhívásban és
dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet.
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IV.

MŰSZAKI LEÍRÁS– KÜLÖN DOKUMENTUM
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V.

SZERZŐDÉSTERVEZET – KÜLÖN DOKUMENTUM
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VI.

NYILATKOZATMINTÁK
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TARTALOMJEGYZÉK
Felolvasólap (EKR felületén)
NYILATKOZAT a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint (EKR nyilatkozat)
NYILATKOZAT kizáró okok tekintetében (EKR nyilatkozat)
NYILATKOZAT kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében
(EKR nyilatkozat)
NYILATKOZAT kizáró okokról az alvállalkozók és a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezetek vonatkozásában (EKR nyilatkozat)
NYILATKOZAT folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról (EKR
nyilatkozat)
NYILATKOZAT Kbt. 66. § (6) bek. (EKR nyilatkozat)
NYILATKOZAT Kbt. 65. § (7) bek. (EKR nyilatkozat)
NYILATKOZAT alkalmassági követelményekre vonatkozóan (EKR
nyilatkozat)
NYILATKOZAT üzleti titokról (EKR nyilatkozat)
NYILATKOZAT
AZ AJÁNLATI FELHÍVÁS GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI ALKALMASSÁG
P.1.) ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYNEK VALÓ MEGFELELÉS
IGAZOLÁSA (1. sz. nyilatkozatminta)
REFERENCIANYILATKOZAT
AZ AJÁNLATI FELHÍVÁS MŰSZAKI, ILLETVE SZAKMAI
ALKALMASSÁG
M.1. ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYNEK VALÓ MEGFELELÉS
IGAZOLÁSA (2. sz. nyilatkozatminta)
Műszaki specifikáció a megajánlott gépjárművekről
Ártáblázat (excel)
Aláírási címpéldány
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1. sz. nyilatkozatminta
NYILATKOZAT
AZ AJÁNLATI FELHÍVÁS GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI ALKALMASSÁG
P.1.) ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYNEK VALÓ MEGFELELÉS IGAZOLÁSA
Ajánlattevő / az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozata a
közbeszerzés tárgya szerinti árbevételről
" 2 db zárt, dobozos rakterű kisteherautó beszerzése parkolásüzemeltetési feladatok
ellátására II. "

Alulírott ..................................................., mint az ajánlattevő/alkalmasság igazolásában részt
vevő más szervezet ............................................ (székhely: ....................................)
cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott1 képviselője - a fenti tárgyban megindított
közbeszerzési eljárással összefüggésben az alábbi nyilatkozat teszem:
az ajánlati felhívás alapján kijelentem, hogy az ajánlati felhívás feladását megelőző három
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben rendelkezünk a következő a közbeszerzés tárgyából
(gépjármű értékesítés) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétellel:

Sor
szá
m

A teljesítés ideje

1.

….. üzleti év

2.

….. üzleti év

3.

….. üzleti év

nettó árbevétel (HUF)

Összesen:

Kelt: ................................................
........................................................
cégszerű aláírás

1

Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni!
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2. sz. nyilatkozatminta
REFERENCIANYILATKOZAT
AZ AJÁNLATI FELHÍVÁS MŰSZAKI, ILLETVE SZAKMAI ALKALMASSÁG
M.1. ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYNEK VALÓ MEGFELELÉS IGAZOLÁSA
Ajánlattevő / az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozata a
közbeszerzés tárgya szerinti referenciákról
„2 db zárt, dobozos rakterű kisteherautó beszerzése parkolásüzemeltetési feladatok
ellátására II. "
Alulírott ..................................................., mint az ajánlattevő/alkalmasság igazolásában részt
vevő más szervezet ............................................ (székhely: ....................................)
cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott2 képviselője - a fenti tárgyban megindított
közbeszerzési eljárással összefüggésben az alábbi nyilatkozat teszem:
az ajánlati felhívás alapján M.1. alkalmassági feltétel vonatkozásában – a tárgybani
referenciaként (új kistehergépkocsi értékesítés) – az alábbi, általunk teljesített referenciáinkat
jelölöm meg:
Az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három éven belül legjelentősebb
szállításaim ismertetése.
A szerződést teljesítő szervezet (ajánlattevő/a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti szervezet) neve,
címe (székhelye):………………………………………………………………..

A szerződést
kötő másik fél
megnevezése
ssz. és elérhetősége
(név,
telefonszám)

Referenciamunka tárgya

A
Nyilatkozat
teljesítés
arról, hogy a
ideje
Szolgál
teljesítés a
(kezdő
tatás
szerződésnek és
és
mennyi
az előírásoknak
befejező
sége
megfelelően
időpont,
történt-e
év/hóna
(Igen/Nem)
p/nap)

1.
2.

Kelt: ................................................
........................................................
cégszerű aláírás

2

Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni!
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