
L Az ajánlatban szereplő áraknak  fix  árnak kell lennie, vagyis az 
Ajánlattevők semmilyen formában és semmilyen hivatkozással nem 
tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot. 

ii. A  nettó árakat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden 
járulékos költséget, függetlenül azok formájától és forrásától, pl. 
vám, különböző díjak és illetékek stb. 

iii. Amennyiben a szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a 
szerződés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a szerződés 
ÁFÁ-ra vonatkozó rendelkezéseit a Szerződő Felek minden külön 
nyilatkozata, szerződés-módosítás nélkül módosítja. 

iv. Ha  az ajánlati ár számokkal megadott összege és a betűvel leírt 
összeg között eltérés mutatkozik, akkor a számokkal kiírt összeget 
tekinti Ajánlatkérő érvényesnek. 

v. Az Ajánlattevők csak magyar forintban  (HUF)  tehetnek ajánlatot és a 
szerződéskötés valutaneme is csak ez lehet. 

vi. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, 
amelyek az ajánlat tárgyának megvalósításához, az ajánlati 
feltételekben rögzített feltételek betartásához szükségesek, így 
többek között minden illetéket, díjat. 

vii. Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden 
egyéb fizetési mód elfogadhatatlan az Ajánlatkérő számára. 

c) Az értékelési szempont szerinti értéket Ajánlatkérő a felolvasólapon egész 
számban kéri megadni. (Amennyiben tört számban kerül ezen érték 
megadásra (bármely dokumentumban), úgy Ajánlatkérő a matematika 
szabályai szerint egész számra kerekíti azt.) 

d) A  megajánlott ellenszolgáltatásnak az adásvételi szerződésben rögzített 
feladatok megvalósításával összefüggő valamennyi költséget tartalmaznia kell. 
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a teljesítés időtartama alatti árváltozásból 
eredő kockázatot és hasznot is. Az ajánlatok kidolgozásakor vegyék 
figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes körűnek kell lennie, vagyis magába 
kell foglalni minden ajánlattevői kifizetési igényt. 

e) Az  ajánlattevők csak magyar forintban  (HUF)  tehetnek ajánlatot és  a 
szerződéskötés valutaneme  is  csak ez lehet. 

f) Ha  az ajánlati ár számokkal megadott összege és a betűvel leírt összege 
között eltérés van, akkor a betűvel kiírt összeget tekinti az Ajánlatkérő 
érvényesnek. 

g) Az ajánlatban szereplő áraknak  fix  árnak kell lennie, vagyis az ajánlattevők 
semmilyen formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat 
tartalmazó ajánlatot. 

5.1.2. A 2.  és  3.  értékelési részszempont - Az M.2.a) és M.2.b) pontot igazoló 
szakember  36  hónapon felüli szakmai többlet tapasztalata  (0-36  hónap) 

a) Ajánlatkérő a  2.  és  3.  értékelési részszempont esetében a szerződés 
teljesítésében részt vevő szakember alkalmassági minimumkövetelményként 
meghatározott  36  hónapon felüli szakmai tapasztalatát az egyenes 
arányosítás szabályai alapján értékeli a következők szerint: (Ajánlatkérő a  0-
36  hónap közötti megajánlásokat értékeli. Az ajánlati elem legkedvezőbb 
szintje:  36  hónap.  A 36  hónap feletti megajánlások esetén a maximális  100 
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pont adható. - Tehát a képletbe abban az esetben is a legkedvezőbbként 
meghatározott értéket helyettesíti be Ajánlatkérő,  ha  a legkedvezőbb ajánlat 
tartalmi eleme a meghatározott legkedvezőbb mértéknél kedvezőbb.) Ennek 
megfelelően a benyújtott önéletrajzban (a szakember nevének, 
képzettségének és szakmai gyakorlati éveinek megadásával) kerüljön 
bemutatásra a jelen munka szempontjából releváns képzettséggel rendelkező 
szakember.  A  szakmai önéletrajzban egyértelműen el kell különíteni azokat a 
tapasztalatokat, melyek az alkalmassági minimumkövetelményeknek való 
megfeleléshez kerülnek bemutatásra azon tapasztalatoktól, melyeket 
ajánlattevő az értékelési szempont kapcsán kíván bemutatni. Amennyiben a 
szakember nem rendelkezik az alkalmassági minimumkövetelményként 
meghatározott  24  hónapon felül szakmai tapasztalattal, abban az esetben  0 
pont adható. Elérhető maximális pontszám:  100  pont 
A  szakember tapasztalatának értékelése során tehát a legmagasabb érték a 
legkedvezőbb, ekkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a 
maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére 
pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a 
pontszámokat 

b) Megjegyzés: az ajánlatkérő a Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 
M.2.a) és M.2.b) pontjában foglaltak igazolására bemutatott 
szakember alkalmasság igazolására igénybe vett tapasztalatát az 
értékelés során nem veszi figyelembe, mert ezek a teljesítéshez 
szükséges minimális elvárást jelentik! 

c) Ajánlattevőnek a megajánlott értékek alátámasztására az ajánlathoz csatolnia 
kell a szakember saját kezűleg aláírt önéletrajzát  (8.1.  számú melléklet), 
melyben bemutatja az adott szakember tapasztalatát oly módon, hogy hogy 
abból az értékelési szempontra vonatkozó megajánlás ellenőrizhető legyen. 
Az értékelési szempont szerinti megajánlást alátámasztó önéletrajz 
tekintetében ajánlatkérő a Kbt.  71.  §  (8)  bekezdés  b)  pont és a Kbt.  71.  §  (9) 
bekezdés szerint jár el. 

d) Az ezen értékelési szempontok kapcsán bemutatott szakemberek 
nevét az adott értékelési szempont kapcsán a felolvasólap releváns 
során kell megadni! Amennyiben ajánlattevő az adott értékelési 
szempontra több szakembert jelöl meg, ajánlatkérő az elsőként 
bemutatott szakembert veszi figyelembe az értékelés során. 
Ajánlattevőnek ajánlatában egyértelműen fel kell tüntetnie azt a 
személyt (szakember megnevezése, az érintett értékelési 
szempont), akinek a szakmai tapasztalatát az adott értékelési 
szempont kapcsán figyelembe kell vennie Ajánlatkérőnek. 

e) Az értékelési szempont szerinti értéket (hónap) ajánlatkérő a felolvasólapon 
egész számban kéri megadni  0-36  értékek között. 

f) A  tapasztalatra vonatkozó megajánlás vonatkozásában ajánlatkérő rögzíti, 
hogy csak a betöltött naptári hónapot veszi figyelembe. Ennek okán az 
értékelési szempont szerinti megajánlást alátámasztó önéletrajzban a 
szakember tapasztalatát év-hónap pontossággal megadott kezdési  es 
befejezési dátumot feltüntetve kell szerepeltetni.  A  szakmai tapasztalat 
vonatkozásában, az időben párhuzamos gyakorlat / projektek csak egyszer 
számítanak bele az adott szakember szakmai tapasztalatába. 
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5.2. A  pontszámok kiszámításának módszerei: egyenes arányosítás, fordított arányosítás 

5.2.1. A  pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság 
útmutatójának (KE  2016.  évi  147.  szám;  2016.  december  21.) 1.  sz. melléklet,  A.1. 
ba) pontja szerinti fordított arányosítás módszere tartalmazza.  A  legalacsonyabb 
adható pontszám  0  (nulla). 

Az értékelés módszere képlettel leírva: 

P  =  (A  legjobb /  A  vizsgált)  x (P  max -  P min)  +  P min 

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 
Avizsgárt: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

Ajánlatkérő a részszempontok esetén az ajánlatoknak az elbírálás részszempontjai 
szerinti tartalmi elemeit a ponthatárok között értékeli úgy, hogy a legjobb tartalmi 
elemre az értékelési pontszám maximumát adja.  A  többi ajánlat részszempont szerinti 
pontszáma a legjobb tartalmi elemhez viszonyított arány szerint kerül megállapításra. 
Ha  e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános 
szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni (ehhez Ajánlatkérő 
Microsoft Excel  programot fog használni a pontszámítás során). 

5.2.2. A  pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság 
útmutatójának (KÉ  2016.  évi  147.  szám;  2016.  december  21.) 1.  sz. melléklet,  A.1. 
bb)  pontja szerinti egyenes arányosítás módszere tartalmazza.  A  legalacsonyabb 
adható pontszám  0  (nulla). 

Az értékelés módszere képlettel leírva: 

P  =  (A  vizsgált /  A  legjobb)  x (P  max -  P min)  +  P min 

ahol: 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa 
Pen: a pontskála alsó határa 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

Ajánlatkérő a részszempontok esetén az ajánlatoknak az elbírálás részszempontjai 
szerinti tartalmi elemeit a ponthatárok között értékeli úgy, hogy a legjobb tartalmi 
elemre az értékelési pontszám maximumát adja.  A  többi ajánlat részszempont szerinti 
pontszáma a legjobb tartalmi elemhez viszonyított arány szerint kerül megállapításra. 
Ha  e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános 
szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni (ehhez Ajánlatkérő 
Microsoft Excel  programot fog használni a pontszámítás során). 

5.3.  Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az Ajánlatkérő részére az ajánlattételi felhívásban 
és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek alapján, valamint az 
értékelési szempont szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. 
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6. AZ  AJÁNLATOK BENYÚJTÁSA, FORMAI ÉS TARTALMI ELŐ ÍRÁSOK 

6.1.  Az ajánlattevőnek a Kbt.-ben, az ajánlati felhívásban, illetve a közbeszerzési 
dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelmények maradéktalan 
figyelembevételével és az előírt kötelező okiratok, dokumentumok, nyilatkozatok (a 
továbbiakban együttesen: mellékletek) becsatolásával kell ajánlatát benyújtania. 

6.2.  Ajánlattevő kötelezettségét képezi — a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok gondos 
áttanulmányozását követően — az ezekben foglalt valamennyi előírás, formai követelmény, 
kikötés, a beszerzés tárgyára vonatkozó specifikáció betartása, valamint a kiegészítő 
(értelmező) tájékoztatás—kérésre adott ajánlatkérői válaszok figyelembevétele. 

6.3.  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, az egyes igazolások benyújtására pedig a felület az erre a 
célra létrehozott helyen, az ajánlat összeállítása során feltöltési lehetőséget biztosít. 

6.4.  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. 

6.5.  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 következő bekezdésben foglalt eset kivételével — nem követelheti 
meg elektronikus aláírás alkalmazását. 

6.6.  Ajánlatkérő előírja, 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. 

6.7.  Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat 
megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján 
kell az ajánlat vagy részvételi jelentkezés részeként megtenni. 

6.8. Ha  az adott nyilatkozatra az EKR-ben elektronikus űrlap áll rendelkezésre, azt akkor is ki 
kell tölteni,  ha  az ajánlatkérő az adott nyilatkozat más nyelven történő benyújtását is 
lehetővé teszi az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben, és az ajánlattevő vagy 
részvételre jelentkező 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. 

6.9.  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. 
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6.10.Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevők az ajánlat részét képező dokumentumokat pdf. 
formátumú fájlban készítsék el. Azon dokumentumok esetében, melyekhez Ajánlatkérő  xis. 
formátumú nyomtatványt bocsát ajánlattevők rendelkezésére, Ajánlatkérő előírja, hogy a 
kitöltött dokumentumot ne csak pdf. formátumban, hanem szerkeszthető,  xis.  formátumban 
is kötelesek ajánlattevők benyújtani ajánlatuk részeként. 

6.11.Amennyiben az EKR-ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget a 
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok 
informatikai jellemzőire vonatkozó 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. 

6.12.  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. 

6.13.  Az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében gazdasági szereplő 
képviselőjének kell tekinteni azt a személyt, aki az EKR-ben a gazdasági szereplő részéről a 
nyilatkozattételhez szükséges hozzáféréssel és jogosultsággal rendelkezik. Az EKR-ben 
kitöltött elektronikus űrlapot e vélelem alapján a gazdasági szereplő eredeti nyilatkozatának 
kell tekinteni. 

6.14.  Az ajánlattevő felelősséggel tartozik az ajánlatban közölt adatok és nyilatkozatok, valamint 
a becsatolt igazolások, okiratok tartalmának valódiságáért. 

6.15.A 424/2017.  (XII.  19.)  Korm. rendelet  10.§ (1)  bekezdése értelmében, 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. 

6.16.A 424/2017.  (XII.  19.)  Korm. rendelet  10.§ (2)  bekezdése értelmében 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. 
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6.17.A 424/2017.  (XII.  19.)  Korm. rendelet  13.§ (1)  bekezdése érelmében az EKR-ben 
elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében az ajánlatkérő szervezet vagy - az ajánlatot 
a rendszerben benyújtó gazdasági szereplő esetében - a gazdasági szereplő képviselőjének 
kell tekinteni azt a személyt, aki az EKR-ben az ajánlatkérő szervezet vagy gazdasági 
szereplő részéről a nyilatkozattételhez szükséges hozzáféréssel és jogosultsággal 
rendelkezik. Az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlapot e vélelem alapján az ajánlatkérő 
szervezet, illetve a gazdasági szereplő eredeti nyilatkozatának kell tekinteni. 

6.18.A 424/2017.  (XII.  19.)  Korm. rendelet  13.§ (2)  bekezdése értelmében az EKR-ben 
elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők, valamint az 
alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó 
gazdasági szereplő teszi meg.  A  más nevében tett nyilatkozatok megtételére 
meghatalmazott gazdasági szereplő kizárólag azért felel, hogy a meghatalmazásnak és a 
számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak, adatoknak az általa elektronikusan 
megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös ajánlattevők 
Kbt.  35.  §  (6)  bekezdése szerinti egyetemleges felelősségét. 

6.19.Ajánlattevőnek az alábbi nyilatkozatokat az EKR rendszerben létrehozott űrlapok 
kitöltésével köteles benyújtani: 

a) Felolvasólap 
b) Kbt,  62.  §  (1)  bekezdés  k)  pont  kb)  a/pontja szerinti nyilatkozat  
c) Kbt.  66.  §  (2)  bekezdés szerinti nyilatkozat  
d) Nyilatkozat változásbejegyezés vonatkozásában 

Az ajánlatban benyújtandó egyéb nyilatkozatokkal kapcsolatban ajánlatkérő 
nyilatkozatmintákat bocsát ajánlattevők rendelkezésére, melyeket az EKR-ben, valamint 
Jelen Útmutató szerinti formában szükséges benyújtania ajánlattevőnek. 

7. IRATBETEKINTÉS, ELŐ ZETES VITARENDEZÉS 

7.1. 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. 

7.2. A  Kbt.  80.  §  (1)  bekezdése szerinti előzetes vitarendezési kérelem megküldése és az 
előzetes vitarendezés során a kommunikáció az EKR-ben történik. 

8. ÜZLETI TITOK VÉDELME 

8.1. A  gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban, valamint a Kbt.  72.  § szerinti 
indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [az 
üzleti titok védelméről szóló  2018.  évi LIV. törvény szerint] tartalmazó iratok nyilvánosságra 
hozatalát megtilthatja. 

8.2.  Az üzleti titok védelmének és a fenti iratok üzleti titokká nyilvánításának részletes szabályait 
a Kbt.  44.  § tartalmazza. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az üzleti titkot 
tartalmazó, elkülönített irathoz indoklást köteles csatolni a Kbt.  44.  §  (1)  bekezdése 
alapján.  A  gazdasági szereplő a Kbt.  44.  §-ának alkalmazása során az üzleti titkot 
tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót 
köteles alkalmazni. 
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8.3.  Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az üzleti titoknak tartott információk, iratok harmadik 
személyek (különösen más ajánlattevők, gazdasági szereplők) általi megismeréséért, 
amennyiben ajánlattevő az üzleti titkot [Ptk.  2:47.§]  tartalmazó iratokat ajánlatában nem 
elkülönített módon, vagy úgy helyezi el, hogy azok tartalmaznak a fentiekben megjelölt 
információkat is. 

8.4. A 424/2017.  (XII.  19.)  Korm. rendelet  11.§ (4)  bekezdése érelmében a gazdasági szereplő 
a Kbt.  44.  §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített 
elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót alkalmazza. 

8.5. 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. 

9. AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK 

9.1.  Az ajánlattétel ajánlati biztosítékhoz nem kötött. 

10. AZ  AJÁNLATOK FELBONTÁSA 

10.1.  Határidőre benyújtott ajánlatnak csak azok minősülnek, amelyek a felhívásban 
meghatározott határidőig az EKR rendszeren keresztül felöltésre kerülnek.  A  beérkezés 
időpontjáról az EKR rendszer visszaigazolást küld. Az elektronikus dokumentum 
beérkezésének ideje az automatikus visszaigazolásban szereplő időpont. Az ajánlattételi 
határidő lejártának időpontját követően  2  óra elteltével kerül sor az ajánlatok felbontására, 
melyet az EKR végzi el úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő 
számára hozzáférhetővé válnak. 

10.2.Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt.  68.  §  (4)-(5)  bekezdése szerinti 
adatokat az EKR rendszer a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a 
tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek — az ajánlattevők részére elérhetővé 
teszi. 

11. A  SZERZŐ DÉS MEGKÖTÉSE ÉS TELJESÍTÉSE 

11.1.  Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes szervezettel (személlyel) - 
közös ajánlattétel esetén a nyertes szervezetekkel (személyekkel) - kell írásban megkötni a 
közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat 
tartalmának megfelelően. 

11.2.A  szerződésnek tartalmaznia kell - az eljárás során alkalmazott értékelési szempontra 
tekintettel - a nyertes ajánlat azon elemeit, amelyek értékelésre kerültek. 

11.3.Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt 
megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és a második legkedvezőbb ajánlatot  (ha 
ajánlatkérő hirdetett második helyezettet) tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további 
harminc nappal meghosszabbodik. 

11.4.  Az ajánlatkérő köteles szerződéses feltételként előírni, hogy: 
• nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 

költségeket, amelyek a  62.  §  (1)  bekezdés  k)  pont ka)—kb)alpontja szerinti 
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a 
nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 
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• a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az 
ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a Kbt.  143.  §  (3)  bekezdése szerinti 
ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti. 

11.5.  Az ajánlatkérőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani -  ha 
szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata 
ellátásáról gondoskodni tudjon —  ha: 

• a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet, amely tekintetében fennáll a  62.  §  (1)  bekezdés  k)  pont  kb)  alpontjában 
meghatározott feltétel; 

• a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint 
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a  62.  §  (1) 
bekezdés  k)  pont  kb)  alpontjában meghatározott feltétel. 

Jelen pontban említett felmondás esetén a nyertes ajánlattevő a szerződés megszűnése 
előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 

11.6.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. 

11.7. A  közbeszerzési szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő 
félnek, illetve közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie. Ajánlattevő jelen közbeszerzési 
eljárásban kizárja projekttársaság általi teljesítés lehetőségét. 

11.8.  Az ajánlatkérő nem korlátozhatja az ajánlattevő jogosultságát alvállalkozó bevonására, csak 
akkor,  ha  az eljárás során a Kbt.  65.  §  (10)  bekezdése szerinti lehetőséggel élt.  A  nyertes 
ajánlattevő legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles az ajánlatkérőnek 
valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és 
—  ha  a megelőző közbeszerzési eljárásban 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 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. 

11.9.  Az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésében köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és 
szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett az ajánlattevő alkalmasságának 
igazolásában. Az ajánlattevő köteles az ajánlatkérőnek a teljesítés során minden olyan - 
akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását 
bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt 
nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a kizáró 
okok hatálya alatt. 

11.10.  Az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett 
szervezetet a Kbt.  65.  §  (7)  bekezdése szerint az eljárásban bemutatott 
kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint a Kbt.  65.  §  (9)  bekezdésében foglalt 
esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az 
alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek 
bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, 
egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is),  ha  az ajánlattevő e szervezet vagy 
szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel — 
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amennyiben a közbeszerzési eljárásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében 
bemutatott adatok alapján az ajánlatkérő szűkítette az eljárásban részt vevő gazdasági 
szereplők számát, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékű módon 
megfelel — azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek az ajánlattevőként 
szerződő fél a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt 
felelt meg. 

11.11.A 424/2017.  (XII.  19.)  Korm. rendelet  13.§ (4)  bekezdése érelmében az alkalmasság 
igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről a Kbt.  65.  §  (7) 
bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell 
az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton 
teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. 

12.  EGYÉB INFORMÁCIÓ 

12.1. A 424/2017.  (XII.  19.)  Korm. rendelet szerinti elektronikus űrlapokat meghaladó, az ajánlat 
részeként benyújtandó aláírt dokumentumok, nyilatkozatok tekintetében az ajánlatkérő a 
következő előírásokat rögzíti: 

12.1.1.  Amennyiben az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásába bevont 
(kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő a  2006.  évi V. törvényi hatálya alá  
tartozó gazdálkodó szervezet:  

a) Az ajánlat dokumentumait, nyilatkozatait az ajánlattevő vagy az alkalmasság 
igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő nevében aláíró cégjegyzésre 
nem jogosult képviselő tekintetében csatolni kell a teljes bizonyító erejű magánokiratba 
foglalt, az ajánlat aláírásra és/vagy nyilatkozattételre kiterjedő meghatalmazást2, amely 
tartalmazza a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását. 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. 

b)Az ajánlat dokumentumait, nyilatkozatait, valamint a fenti meghatalmazásokat az 
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. 

12.1.2.  Amennyiben az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásába bevont 
(kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő nem tartozik a  2006.  évi V. törvény3 
hatálya alá (pl.: egyéni vállalkozó, természetes személy):  

1  A  cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvény. 
2  Ajánlott formanyomtatvány található hozzá a Közbeszerzési Dokumentumok  4.  kötetében. 

A  cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvény. 
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a) Amennyiben az ajánlat dokumentumait, nyilatkozatait az ajánlattevő vagy az 
alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő nevében aláíró 
személy meghatalmazás nélkül nem jogosult az ajánlattevő vagy az alkalmasság 
igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő képviseletére, az aláíró 
képviselő tekintetében csatolni kell a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, az 
ajánlat aláírásra és/vagy nyilatkozattételre kiterjedő meghatalmazást4, amely 
tartalmazza a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását. 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, 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. 

b) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlat dokumentumait, nyilatkozatait, illetve a fenti 
meghatalmazásoka az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást 
nyújtó) gazdasági szereplő nevében meghatalmazás nélkül aláíró képviselő tekintetében 
a képviseleti jogosultságot alátámasztó bármely dokumentumot. 

12.1.3.  Egyéni vállalkozó ajánlattevő csatolja a képviseletre jogosult személy által aláírt 
nyilatkozatot, amelyben egyéni vállalkozó megjelöli a nyilvántartási számát, vagy az 
adószámát. 

12.1.4. A 424/2017.  (XII.  19.)  Korm. rendelet  5.§ (2)  bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja, 
hogy az ajánlattevők az ajánlat részét képező dokumentumokat pdf. formátumú fájlban 
készítsék el. Amennyiben költségvetés / ártáblázat benyújtását írja elő Ajánlatkérő az 
eljárásban, úgy azt .xls formátumban is be kell nyújtania Ajánlattevőnek az ajánlata 
részeként. 

12.1.5. A 424/2017.  (XII.  19.)  Korm. rendelet  11.§ (5)  bekezdése érelmében 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. 

12.1.6. A 424/2017.  (XII.  19.)  Korm. rendelet  10.§ (5)  bekezdése érelmében 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. 

12.1.7. 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 
von n  ia. 

12.1.8. 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. 

Ajánlott formanyomtatvány található hozzá a Közbeszerzési Dokumentumok  4.  kötetében. 
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12.2.  Egyéb formai előírások — melyeket Ajánlatkérő nem kötelező erővel ír elő, hanem 
ajánlásként fogalmaz meg a benyújtandó ajánlat vonatkozásában: 

a) az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a 
szöveget, vagy számo(ka)t, vagy képe(ke)t tartalmazó oldalakat számozni, az üres 
oldalakat nem kell,  de  lehet.  A  címlapot és hátlapot  (ha  vannak) nem kell,  de  lehet 
számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál 
a  /A, /B  oldalszám) is elfogadja,  ha  a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye 
egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni. 

b) az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, amely alapján az 
ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; 

c) az ajánlatban lévő, a  424/2017.  (XII.  19.)  Korm. rendelet szerinti elektronikus 
űrlapokat meghaladó minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az 
adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy 
személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak; 

d) az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást 
hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személy(ek)nek a módosításnál is 
kézjeggyel kell ellátni; 

12.3.  Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az 
ajánlattevőnek a referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes  Magyar 
Nemzeti  Bank  által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben 
valamely devizát a  Magyar  Nemzeti  Bank  nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját 
központi bankja által a fenti időpontokban érvényes árfolyamon számított euró ellenérték 
kerül átszámításra. Átszámítás esetén az ajánlattevőnek közölnie kell az alkalmazott 
árfolyamot. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében 
az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni. 

12.4.Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy 
személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi 
jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és 
az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági 
követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen 
szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.  A  Kbt.  65.§ (8)  bekezdésben foglalt eset 
kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó 
szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt 
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés 
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének 
időtartama alatt. (Kbt.  65.§ (7)  bekezdés). 

12.5.Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő által az eljárást megindító 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek alapján, 
valamint a meghatározott értékelési szempont szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot 
tette. Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes 
visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot 
tevőnek minősített szervezettel (személlyel),  ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli 
összegezésben megjelölte. 

12.6.  Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt.  73.  §  (4)-(5)  bekezdésében foglaltakra. 
A  Kbt.  73.  §  (5)  bekezdés alapján Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban 
tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő 
tájékoztatást kaphat a Kbt.  73.  §  (4)  bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek 
a teljesítés során meg kell felelni.  A  Kbt.  73.§ (4)  bekezdésében foglaltak alapján az ajánlat 
érvénytelenségét vonja maga után,  ha  nem felel meg azoknak a környezetvédelmi, szociális 
és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó 
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kollektív szerződés, illetve a Kbt.  4.  mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és 
munkajogi rendelkezések írnak elő. 

13.  TÁJÉKOZTATÁST NYÚJTÓ SZERVEK: 

13.1. A  Kbt.  73.  §  (4)  bekezdés alapján a Kbt.  73.  §  (1)  bekezdés e) pontja alapján érvénytelen 
az ajánlat különösen,  ha  nem felel meg azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi 
követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív 
szerződés, illetve a  4.  mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi 
rendelkezések írnak elő.  A  Közbeszerzési Hatóság — a foglalkoztatáspolitikáért felelős 
miniszter által minden évben rendelkezésére bocsátott adatszolgáltatás alapján — 
tájékoztatást tesz közzé honlapján a Magyarországon egyes ágazatokban alkalmazandó 
kötelező legkisebb munkabérről. 

13.2.A  Kbt.  73.  §  (5)  bekezdés alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban 
tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő 
tájékoztatást kaphat a Kbt.  73.  §  (4)  bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek 
a teljesítés során meg kell felelni. Az ajánlatkérő a Kbt.  73.  §  (4)  bekezdésben foglaltakra 
tekintettel nem köteles a közbeszerzési eljárásban külön információk feltüntetését előírni az 
ajánlatban, csak azt ellenőrzi, hogy az ajánlatban feltüntetett információk nem mondanak-e 
ellent a Kbt.  73.  §  (4)  bekezdés szerinti követelményeknek. 

Országos illetékességű szervezetek 
Munkajogi:  
Pénzügyminisztérium 
Munkavédelmi Főosztály 
1054 Budapest,  Kálmán Imre  u. 2. 
Postacím:  1369 Budapest,  Pf.:  481. 
Telefon:  +36 (80) 204-292; +36 (1) 896-3002 
Fax: +36 (1) 795-0884 
Email:  munkavedelmi-foo©pm.gov.hu 

Egyéb elérhetőségek: 

Munkavédelmi Tanácsadó Szolgálat: 
munkavedelem-info©ngm.gov.hu 
Ingyenes (zöld) telefonszáma:  +36 (80) 204-292 

Pénzügyminisztérium 
Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály 
1054 Budapest,  Kálmán Imre  u. 2. 
Postacím:  1369 Budapest,  Pf.:  481. 
Telefon:  +36 (1) 896-2902 
Fax: +36 (1) 795-0880 
Email:  foglalkoztatasfelugyeleti-foo@pm.gov.hu 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
1054 Budapest,  Széchenyi  u. 2. 
Postacím:  1373 Budapest,  Pf.  561. 
tel:  +36 (1) 428-5100 
fax:  +36 (1) 428-5509 
e-mail: nay  kozpontenav.gov.hu  

Környezetvédelmi:  
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Agrárminisztérium 
Környezetügyért Felelős Államtitkárság 
1055 Budapest,  Kossuth Lajos tér  11. 
Postai cím:  1860 Budapest,  Pf.  1. 
Telefon:  +36 (1) 795 2000 
Telefax:  +36 (1) 795 0200 
E-mail:  info@fm.gov.hu  

Szociális:  
Emberi Erőforrások Minisztériuma 
Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság 
1054 Budapest,  Báthory  u. 10. 
Telefon:  +36 (1) 795 1860 
E-mail:  ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu 

Budapest 
Munkajogi:  
Budapest  Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Járási Hivatal Munkavédelmi és 
Munkaügyi Főosztály; Munkaügyi Ellenőrzési Osztály, Mv. és  Mu.  Hatósági és 
Behajtási Osztály 

1036 Budapest,  Váradi  u. 15. 
Postacím:  1438 Budapest,  Pf.  520. 
tel:  +36 (1) 323-3600 
fax: +36 (1) 323-3602 
E-mail: 
nnunkaugyi.ellenorzes@mvmu.bfkh.gov.hu, munkavedelem.munkaugy@mvmu.bfkh.gov.hu 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
1054 Budapest,  Széchenyi  u. 2. 
Postacím:  1373 Budapest,  Pf.  561. 
tel:  +36 (1) 428-5100 
fax:  +36 (1) 428-5509 
e-mail:  nay  kozoont@nav.gov.hu  

Környezetvédelmi:  
Pest  Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály; 
Környezetvédelmi és Ügyviteli Osztály 
1016 Budapest,  Mészáros  u. 58/A 
tel:  +36 (1) 224-9100 
e-mail:  orszagoszoldhatosag@pest.gov.hu 

Szociális:  
Budapest  Főváros Kormányhivatala Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály; 
Szociális és Gyámügyi Osztály 
1035 Budapest,  Váradi utca  15. 
Tel.:  +36 (1) 896-0468 
Telefax:  +36 (1) 237-4879 
E-mail:  gyamhivatal.budapest@bfkh.gov.hu 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt.  73.  §  (4)-(5)  bekezdéseiben foglaltakra. 

14.  EKR RENDSZERBEN ELŐ FORDULÓ ÜZEMSZÜNET ÉS ÜZEMZAVAR ESETÉN 
ALKALMAZANDÓ SZABÁLYOK 
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14.1.  Üzemszünet: minden olyan tervezhető technikai tevékenység, amely az EKR 
szolgáltatásainak szünetelését eredményezi.  (424/2017.  (XII.  19.)  Korm. rendelet  22.§ (1) 
bekezdés) 

14.2.  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.  (424/2017.  (XII.  19.)  Korm. rendelet  22.§ 
(2) bekezdés) 

14.3.  Amennyiben az ajánlattételi határidő módosítása szükséges,  de  az EKR üzemzavara miatt 
módosító hirdetmény feladása vagy értesítés megküldése nem lehetséges a Kbt.  55.  §  (2)—

 

(3) bekezdésében foglalt határidőknek megfelelően, az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő 
módosításáról szóló hirdetményt az ajánlattételi határidő lejárta után is feladhatja, illetve a 
hirdetménnyel közzé nem tett felhívás esetén a módosításról szóló értesítést a Kbt. szerinti 
határidőn túl is kiküldheti, az üzemzavar elhárulását követően haladéktalanul,  de  legkésőbb 
a következő munkanapon, erre a körülményre azonban a módosító hirdetményben utalni 
kell. 

14.4. Ha  az ajánlattevő által, vagy más érdekelt gazdasági szereplő vagy szervezet által 
elvégezhető eljárási cselekmények, így különösen hiánypótlás, felvilágosítás megadására, 
vagy az előzetes vitarendezés kezdeményezésére rendelkezésre álló határidő alatt 
üzemzavar 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. 

14.5.  Nem követ el jogsértést az ajánlatkérő akkor,  ha  a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében 
valamely eljárási cselekményre meghatározott határidőt azért mulaszt el, mert az EKR 
üzemzavara 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. 

15.  EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

15.1.Ajánlatkérő a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás lehetőségét a Kbt.  71.§-ban 
foglaltaknak megfelelően biztosítja.  A  Kbt.  71.  §  (6)  bekezdés alapján ajánlatkérő nem 
rendel el újabb hiánypótlást,  ha  a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban 
nem szereplő gazdasági szereplőt  von  be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel 
lenne szükséges az újabb hiánypótlás. 

15.2.  Átszámítás, árfolyamok:  A  nem a kért valutanemben rendelkezésre álló adatok 
vonatkozásában a  Magyar  Nemzeti  Bank  által, az ajánlati felhívás feladásának napján 
közzétett devizaárfolyamok képezik az átszámítás alapját. Amennyiben valamely devizát a 
Magyar  Nemzeti  Bank  nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő székhelye szerinti 
ország központi bankja által az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes 
devizaárfolyamon számított euró ellenérték képezi az átszámítás alapját a fentiek szerint.  A 
különböző devizák forintra történő átszámításával összefüggésben árbevétel tekintetében 
az érintett év, beszámolói évek tekintetében az üzleti év utolsó napján, referenciák 
tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó. 

15.3.  Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők, 
valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az 
ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.  A  más nevében tett nyilatkozatok 
megtételére meghatalmazott gazdasági szereplő kizárólag azért felel, hogy a 
meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak, adatoknak az 
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általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a 
közös ajánlattevők Kbt.  35.  §  (6)  bekezdése szerinti egyetemleges felelősségét. 

15.4.  Az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről a 
Kbt.  65.  §  (7)  bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak 
tartalmaznia kell - a Kbt.  65.  §  (8)  bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban 
csatolni kell - az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben 
elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében 
eljárhat. 

15.5.  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 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. 

15.6.  Felhívjuk ajánlattevő figyelmét, hogy a Kbt.  55.  §  (7)  bekezdése az EKR-ben lefolytatott 
eljárások tekintetében azzal az eltéréssel alkalmazható, hogy az ajánlattevőnek a korábban 
benyújtott ajánlatot új ajánlat megtétele előtt vissza kell vonnia. 

15.7.  Felhívjuk ajánlattevő figyelmét, hogy 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. 

15.8.  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. 

15.9.  Közös ajánlattevők esetében a Kbt.  67.  §  (4)  bekezdés szerinti nyilatkozat, valamint a Kbt. 
66.  §  (2)  bekezdés szerinti nyilatkozat gazdasági szereplőnként nem duplikálható az EKR 
rendszerben, azaz az említett nyilatkozatokat az EKR-ben űrlapként csak a közös 
ajánlattevők egyik tagja vonatkozásában lehet kitölteni. Ugyanakkor jogszabály által 
támasztott elvárás, hogy az említett nyilatkozatok a közös ajánlattevők összes tagja 
vonatkozásában benyújtásra kerüljenek. 

A  fentiek okán közös ajánlattevők az alábbiak szerint kötelesek eljárni:  A  közös ajánlattevők 
egyik tagja űrlapként töltse ki a Kbt.  67.  §  (4)  bekezdés szerinti nyilatkozatot, valamint a 
Kbt.  66.  §  (2)  bekezdés szerinti nyilatkozatot, a közös ajánlattevők többi tagja 
vonatkozásában pedig kerüljön benyújtásra a jelen közbeszerzési dokumentumban 
rendelkezésre bocsátott nyilatkozatminta a Kbt.  66.§ (2)  bekezdése és a Kbt.  67.  §  (4) 
bekezdés tekintetében. 
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15.10.  Az ajánlatban benyújtandó egyéb nyilatkozatokkal kapcsolatban ajánlatkérő 
nyilatkozatmintákat bocsát ajánlattevők rendelkezésére, melyeket az EKR-ben, valamint 
jelen Útmutató szerinti formában szükséges benyújtania ajánlattevőnek. 

oldal -  22  - /  53 


	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36

