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ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE 

 
Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatukat az ajánlattételi felhívás és 

dokumentáció előírásai szerint, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény /a 

továbbiakban Kbt./ rendelkezései alapján és egyéb jogszabályi rendelkezések együttes 

figyelembevételével készítsék el. 

AZ AJÁNLATTÉTEL FORMÁJA 

1./ Az ajánlattétel nyelve: magyar 

2./ Az ajánlat formája és aláírása: 

Az ajánlattevőnek a Kbt., az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott 

tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. 

2.1./ Az ajánlatok benyújtása 

Az ajánlatot írásban és zártan, 

a) közvetlenül munkanapokon 9:oo óra és 16:oo óra között (az ajánlattételi határidő 

lejártának napján 12:00 óráig) vagy 

b) postai úton 

 

kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig az alábbi címre: Felcsút Község 

Önkormányzata, 8086 Felcsút, Fő u. 75. 

Felhívjuk a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlat postai úton történő megküldése 

esetén az ajánlatnak az ajánlattételi határidőig be kell érkeznie az előírt helyre és a címzett 

saját kezéhez. A postai úton benyújtott ajánlatok esetében az esetleges késedelemből, 

roncsolódásból eredő kockázatot az ajánlattevő viseli. 

Az Ajánlatkérő az ajánlatot akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak 

kézhezvétele az ajánlattételi határidő lejártáig, a bontás megkezdéséig megtörténik. A postai 

küldemények elirányításából, elvesztéséből eredő összes kockázat az ajánlattevőt terheli. Az 

Ajánlattevő felelőssége, hogy ajánlata megfelelő csomagolásban, formában és időben kerüljön 

benyújtásra. Az Ajánlatkérő csak az előírt határidőig a megjelölt helyre leadott ajánlatokat 

tudja értékelni. A határidőn túl érkezett ajánlatok a Kbt. értelmében érvénytelenek. 

 



2.2./ Formai követelmények 

Az ajánlattevőnek 1 eredeti és 1 az eredetivel mindenben megegyező másolati példányban kell 

ajánlatát elkészítenie és benyújtania az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban 

meghatározott formai követelményeknek megfelelően, azaz: 

a) Az ajánlat eredeti példányát lapozhatóan össze kell fűzni; 

b) Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a 

szöveget, számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de 

lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. 

c) Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban 

szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; 

d) az eredeti ajánlaton meg kell jelölni, hogy az az eredeti; 

e) Az ajánlatban lévő, minden - az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő 

más szervezet által készített - 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. 

A csomagoláson fel kell tüntetni a következő szöveget: 

„Közbeszerzési eljárás — a felcsúti új Faluház megépítése 
tárgyában" 

A boríték az ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel. 

A nem megfelelően címzett ajánlatok elirányításáért vagy idő előtti felbontásáért ajánlatkérőt 

felelősség nem terheli. 

Az egyes példányok eltérése esetén az „eredeti" felirattal jelölt példányban foglaltakat kell 

figyelembe venni. 

Az ajánlatok közös, sérülésmentesen nem bontható csomagolását úgy kell elkészíteni, hogy az 

óvja valamennyi példányt, azokat csak a csomagolás fizikai sérülése árán lehessen a 

csomagból kivenni. 

 

 



2.3./ Amennyiben az ajánlatot nem a cégkivonatban szereplő képviseletre jogosult írja alá, 

úgy csatolni kell a képviseletre jogosult személytől származó teljes bizonyító erejű, 

magánokiratba foglalt meghatalmazást. 

Az IRATMINTÁK részben szereplő dokumentumokat értelemszerűen kitöltve kell a megadott 

formátumban az ajánlathoz csatolni. 

2.4./ Az ajánlatok felbontása: 

2.4.1./ Az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk 

meghívott személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő 

esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, valamint személyek 

lehetnek jelen. /Kbt. 62. § (2) bekezdés/ 

Az ajánlatok felbontásakor ismertetni kell az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, 

lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési 

szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek. 

Az ajánlatkérő a végleges ajánlatok bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előtt 

közvetlenül ismerteti a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét. 

Ha az ajánlatok bontásán egy - ott jelen lévő, Kbt. 62. § (2) bekezdés szerinti - személy kéri, az 

ajánlat ismertetését követően azonnal lehetővé kell tenni, hogy betekinthessen a Kbt. 6o. § (6) 

bekezdése szerinti felolvasólapba. 

2.4.2./ A késedelmesen vagy felbontottan beérkezett ajánlatokat az Ajánlatkérő a 

közbeszerzési eljárás lezárulásától [Kbt. 30. § (2) bekezdés] öt évig megőrzi. Ha a 

közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult, Ajánlatkérő az iratokat annak - 

bírósági felülvizsgálat esetén a felülvizsgálat - jogerős befejezéséig, de legalább az említett öt 

évig megőrzi. 

3./ Az ajánlat kötelező tartalma: 

Az ajánlattevőnek az ajánlat elkészítése során figyelemmel kell lennie a dokumentációban 

meghatározott tartalmi követelményekre is. 

Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok 

 



megfelelnek-e az ajánlati (ajánlattételi), a dokumentációban, valamint a jogszabályokban 

meghatározott feltételeknek. Az ajánlattételi felhívásban előírtaknak megfelelően az 

ajánlatkérő megítéli az ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát vagy 

alkalmatlanságát. Az ajánlatkérő megállapítja, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, és hogy 

van-e olyan ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni. Az érvényes ajánlatokat az ajánlatkérő 

az eljárást megindító felhívásban meghatározott értékelési szempont alapján, valamint a Kbt. 

71-73. §-okban foglaltakra tekintettel értékeli. (Kbt. 63. § (1)-(4) bekezdés) 

 

3.1./ Tartalomjegyzék 

3.2./ Felolvasólap (1. számú iratminta) 

3.3./ A Kbt. 122. § (1) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek az 

ajánlatban írásban csak nyilatkoznia kell, valamint az Kbt. 56. § (1) bekezdésének kc) 

pontjára vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell dokumentumot 

benyújtania. 

Az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás 

meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. §-a alapján az 

ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a felhívásban 

előírt kizáró okok hatálya alá (Kbt. 56. § (1) bekezdésben, a Kbt. 56. § (2) bekezdésben 

foglaltak vonatkozásában 2. számú iratminta), valamint a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) 

pontját a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a 

közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. 

rendelet 2. § i) pont ib) alpontja és a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. 

(3. számú iratminta). 

Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet 

vonatkozásában a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, 

valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 

23.) Korm. rendelet 10. §-a szerint kell eljárnia. 

Az ajánlattevő az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más 

szervezet vonatkozásában csak a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles 

benyújtani a Kbt. 56. § (1) bekezdésben foglalt kizáró okok hiányáról. (4. számú iratminta) 

3.4./ A gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó alkalmassági feltételek igazolása az 

alábbi dokumentumokkal: 

 

P/1. Ajánlattevő valamennyi számlavezető pénzintézetétől származó, a pénzintézet 

által cégszerűen aláírt, az ajánlattételi felhívás megküldése napjánál nem régebbi 

 



nyilatkozat, amely tartalmazza a számlanyitás dátumát, a számla számát és az eljárást 

megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított kettő évre vonatkozóan - attól 

függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét - 

volt-e 30 napot meghaladóan sorban állás. (A közbeszerzési eljárásokban az 

alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás 

meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) 

bekezdés a) pont). 

A pénzintézet nyilatkozatát kizárólag abban az esetben kell benyújtani, amennyiben az 

Ajánlattevő alkalmasságát nem a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok 

igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 

310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (8) bekezdésében foglaltak szerinti nyilatkozattal 

kívánja igazolni. 

 

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők a Kbt. 55. § (5) - (6) bekezdésében 

foglaltak szerint is megfelelhetnek. 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 (követelményeket), melynek igazolása 

érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. (8. számú 

iratminta) 

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon 

köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles 

nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a 

szerződés teljesítésének időtartama alatt. 

Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a következő 

esetekben támaszkodhat: 

a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre 

bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni 

és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet 

alvállalkozóként megjelölésre került, vagy 

b) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - az a) pontban foglaltakon túl 

- akkor is, ha az ajánlattevő ajánlatában benyújtja az alkalmasság igazolásában részt 

vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet az ajánlattevő 



fizetésképtelensége esetére kezességet vállal az ajánlatkérő mindazon kárának 

megtérítésére, amely az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy 

hibás teljesítésével összefüggésben érte, és amely más biztosítékok érvényesítésével nem 

térült meg. 

Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, 

valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 

23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésében foglalt igazolási módok helyett elfogadja az 

ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy megfelel az ajánlatkérő által előírt 

alkalmassági követelménynek (követelményeknek). (5. számú iratminta) 

 

Az ajánlattevő választása szerint jogosult a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a 

kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának 

módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésében foglaltak helyett 

nyilatkozattal igazolni alkalmasságát. Amennyiben az elbírálás során az ajánlatkérőnek 

kétsége merül fel a nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, a Kbt. 67. § szerinti 

felvilágosítás kérés keretében előírhatja a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a 

kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának 

módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése szerinti igazolás 

benyújtását. 

3.5./ A szakmai tapasztalatra és képzettségre vonatkozó alkalmassági feltételek igazolása az 

alábbi dokumentumokkal: 

M/1. Az alkalmassági feltételt azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a 

megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével lehet igazolni, 

akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. (6. számú iratminta) A legalább 1 

éves felelős műszaki vezetői gyakorlat igazolására a teljesítésbe bevonni kívánt személy 

által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz csatolásával kerülhet sor. A névjegyzékben 

való szereplést az ajánlatkérő a Magyar Mérnöki Kamara illetve a Magyar Építész 

Kamara honlapján elérhető hatósági nyilvántartásból ellenőrzi. Amennyiben az 

igénybe venni kívánt szakember alkalmasságát igazoló jogosultság nem szerepel az 

elektronikus névjegyzékben, úgy kérjük Ajánlattevőt, hogy csatolja a szakember 

jogosultságát, hatósági nyilvántartásba vételét igazoló okiratokat. (A közbeszerzési 

eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési 

műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 

15. § (2) bekezdés e) pont) 

 
 



A szakember bemutatását, szakmai önéletrajzát és adott esetben hatósági nyilvántartásba 

vételét igazoló okiratot kizárólag abban az esetben kell benyújtani, amennyiben az 

Ajánlattevő alkalmasságát nem a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok 

igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 

310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (6) bekezdésében foglaltak szerinti nyilatkozattal 

kívánja igazolni. 

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. 

 

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 (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet 

erőforrására (is) támaszkodik. (8. számú iratminta) 

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon 

köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles 

nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a 

szerződés teljesítésének időtartama alatt. 

 

Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a következő 

esetekben támaszkodhat: 

 

ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott 

erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról 

nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként 

megjelölésre került. 

 

Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, 

valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 

23.) Korm. rendelet 15. § '(1)-(3) bekezdésében foglalt igazolási módok helyett elfogadja az 

ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy megfelel az ajánlatkérő által előírt 

alkalmassági követelménynek (követelményeknek). (7. számú iratminta) 

 



Az ajánlattevő választása szerint jogosult a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a 

kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának 

módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak 

helyett nyilatkozattal igazolni alkalmasságát. Amennyiben az elbírálás során az 

ajánlatkérőnek kétsége merül fel a nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, a Kbt. 67. § 

szerinti felvilágosítás kérés keretében előírhatja a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság 

és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának 

módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1)-(3) bekezdése szerinti igazolás 

benyújtását. 

 

3.6./ Az ajánlatnak tartalmaznia kell az Ajánlattevő, közös Ajánlattevő valamint az 

alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő alábbi okmányainak másolati 

példányát: 

− az ajánlatot aláírók tekintetében aláírási címpéldány vagy ügyvéd által hitelesített 

aláírás-minta 

− a cégbejegyzési okmányban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a 

cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a 

meghatalmazott aláírását is tartalmazó) teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 

meghatalmazás 

− amennyiben adataik nem szerepelnek a vv-ww.e-cegjegyzek.hu nyilvántartásban, úgy 

az ajánlattételi felhívás megküldése időpontjánál 30 nappal nem régebbi cégkivonat 

egyszerű másolatban 

− folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a 

cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a 

cégbíróság által megküldött igazolást. 

 

3.7./ Közös ajánlattétel esetében az ajánlattevők közötti megállapodás, amely tartalmazza a 

feladatmegosztást és annak százalékos megosztását valamint azt, hogy a szerződés 

megkötésére, illetve harmadik személy és az ajánlatkérő felé történő képviseletre az 

ajánlattevők közül melyikük bír felhatalmazással, valamint, hogy a szerződés teljesítéséért 

egyetemleges felelősséget vállalnak. 

 

3.8./ Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi 

felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és tel jesítésére, valamint a kért 



ellenszolgáltatásra vonatkozóan. (9. számú iratminta) 

 

3.9./ Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát arról, hogy a kis- 

és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy 

középvállalkozásnak minősül-e. (10. számú iratminta) 

3.10./ Az Ajánlatkérő által jelen dokumentációban szolgáltatott árazatlan költségvetés és 

műszaki leírás alapján elkészített árazott költségvetés. Az ajánlattevő az ellenszolgáltatásra 

vonatkozó ajánlatát a dokumentáció részét képező árazatlan költségvetési kiírás tételeinek 

beárazásával határozza meg, abban változtatásokat, módosításokat nem tehet. A költségvetési 

kiírás tételeiben történő változtatás vagy módosítás az ajánlat érvénytelenségét eredményezi. 

Az ellenszolgáltatás összege a teljes munkára vonatkozik, mely részletesen a jelen 

dokumentációban és a műszaki dokumentációban kerül ismertetésre. 

 

Az ellenszolgáltatás összegének tartalmaznia kell a teljes munkák költségeit, beleértve 

valamennyi ezzel kapcsolatos költséget. 

 

Az Ajánlattevő által benyújtott ellenszolgáltatás összegének tartalmaznia kell: 

− minden olyan vámot, adót, tartalékösszeget vagy egyéb díjat, (pl.: anyag, felszerelés, 

munkaerő, szállítás, ideiglenes szolgáltatások, szakfelügyeletek, felvonulási terület, 

őrzés mintavételezés és ellenőrzés, ideiglenes közműcsatlakozások és közmű- 

vételezési költségek stb.), 

− a használatbavételi engedélyhez szükséges szakhatósági állásfoglalásokat érintett 

közműszolgáltatók nyilatkozatait, az építési tevékenységgel érintett épített vagy 

szerelt égéstermék-elvezető esetén a kéményseprő-ipari közszolgáltató - külön 

jogszabály szerinti - nyilatkozatait, engedélyek beszerzését azok esetleges költségeit, 

egyéb dokumentumokat, amely a szerződés értelmében, vagy egyéb okból Vállalkozót 

terheli. 

 

Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az Ajánlattevők semmilyen 

formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot. 

 

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a beruházás időtartama alatti árváltozásból eredő 

vállalkozói kockázatot és vállalkozói hasznot is. 

 



A vállalkozó köteles elvégezni a tervben szereplő, de a költségvetésből hiányzó munkákat 

(többletmunka), továbbá azokat a műszakilag szükséges munkákat is, amelyek nélkül a 

létesítmény rendeltetésszerűen nem használható. 

Az árajánlat készítésekor az Ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a kifizetés feltételeit, 

valamint az infláció és a pénznemek közötti átváltásból eredő bizonytalanság mértékét a 

szerződés teljes időtartamára vonatkozóan. Az árakat prognosztizált áron kell meghatározni. 

Az ellenszolgáltatás összegét Forintban kell megadni. 

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának 

eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához 

szükségesek, így többek között minden illetéket, díjat, bérletet, a kivitelezéshez, felhasznált víz-, 

csatorna-, villamos energia stb. díját is. 

3.11./ Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni 

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő 

alvállalkozót kíván igénybe venni, (11. számú iratminta) 

b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó 

mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a 

százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak 

működni. (12. számú iratminta) 

3.12./ Az Ajánlatkérő előírja, hogy az Ajánlattevőnek rendelkeznie kell legalább 10.000.000,- 

Ft/év és 5.000.000,- Ft/káresemény kárértékű „all risk" típusú építési-szerelési 

felelősségbiztosítással. Ajánlattevő köteles — legkésőbb a szerződéskötés időpontjára — 

felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a jelen 

pontban előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. Az ajánlattevő az ajánlatában  ezen 

kötelezettség elfogadásáról nyilatkozni köteles. (13. számú iratminta) 

 

4./ Az elbírálás módszere 

A Kbt. 71. § (2) bekezdés a) pontja szerint a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 

 

 



5./ A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első 
tárgyalás időpontja: 

Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat tárgyalás tartásával bírálja el. 

Ajánlatkérő tárgyalást a szerződés teljesítésére alkalmas, érvényes ajánlatot benyújtó 

ajánlattevőkkel folytat lehetőség szerint egy, szükség esetén több fordulóban. A tárgyalás 

során ajánlatkérő a felolvasólapon szereplő ajánlattevő i  megajánlások (bírálati 

részszempontok) és az ajánlatkérő döntése alapján esetlegesen a műszaki tartalom 

pontosítása/módosítása valamint a szerződési feltételek vonatkozásában kíván megállapodni. A 

tárgyalások arra irányulnak, hogy az ajánlatkérő a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevővel, 

illetőleg a legkedvezőbb feltételekkel köthessen szerződést. A tárgyalások befejeztével 6o 

napos ajánlati kötöttség jön létre. 

A tárgyaláson Ajánlattevő nevében az a személy vehet részt, aki jogosult Ajánlattevő 

képviseletében jognyilatkozatot tenni, és e jogosultságát a tárgyalás kezdetekor hitelt érdemlő 

módon igazolja. A tárgyaláson az Ajánlattevőt képviselő személy - amennyiben az ajánlatban 

nem került benyújtásra - képviseleti jogosultságát okirattal (meghatalmazás, cégkivonat, stb.) 

igazolni köteles, ennek hiányában az Ajánlattevő nevében a tárgyaláson ajánlatot nem tehet. 

A tárgyalás lefolytatásának menete: Ajánlatkérő az ajánlattevőkkel külön-külön, egymást 

követően 15 perces időközökkel tárgyal, oly módon, hogy a tárgyalásra - az esélyegyenlőség 

biztosítása érdekében - az Ajánlatkérő az Ajánlattevőket az ajánlatok beadásának fordított 

sorrendjében hívja meg. Az ajánlatkérő a tárgyalás megnyitását követően megvizsgálja a 

képviseleti jogosultságot, rögzítésre kerül, hogy a felek részéről ki vagy kik vesznek részt a 

tárgyaláson. Az Ajánlattevők az ajánlatukat a tárgyaláson adják meg, de az ajánlatkérő 

döntése alapján az ajánlattevőket végső ajánlattételre is felhívhatja. A tárgyalási fordulóról 

jegyzőkönyv készül, melyet a tárgyalás befejezésekor kinyomtatás után az ajánlattevő és az 

ajánlatkérő is aláír. A jegyzőkönyv egy példánya ajánlattevő részére átadásra kerül, míg a 

többi, az adott tárgyalási fordulóban résztvevő ajánlattevő részére is az első tárgyalási forduló 

lezárását követően átadásra/megküldésre kerül,  i l letve ajánlattevő  részére is 

átadásra/megküldésre kerül az adott tárgyalási fordulóban résztvevő ajánlattevőkkel felvett 

valamennyi tárgyalási jegyzőkönyv. 

Amennyiben az ajánlattevő a tárgyaláson nem jelenik meg és ajánlatát írásban nem vonja 

vissza, úgy az ajánlatkérő  benyújtott ajánlatát tekinti végső  ajánlatnak, amely 

vonatkozásában az ajánlattevő ajánlati kötöttsége beáll. 



Ajánlattevők a tárgyalási forduló(k)ban — összességében - kizárólag kedvezőbb ajánlatot 

tehetnek saját korábbi ajánlatuknál, ellenkező esetben az ajánlat érvénytelennek minősül. 

Amennyiben Ajánlatkérő a tárgyalások eredményeként, úgy ítéli meg, hogy további tárgyalási 

fordulót szükséges tartani a szerződéses feltételekről, úgy ennek megfelelően tűz ki tárgyalási 

időpontot, melyről Ajánlattevőket előzetesen egyidejűleg tájékoztatja. 

6./ A hiánypótlásról: 

Az ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel a biztosítja a hiánypótlás 

lehetőségét a Kbt. 67. §-ának megfelelően. 

A hiánypótlásra vonatkozó felszólítást az ajánlatkérő a többi ajánlattevő egyidejű értesítése 

mellett közvetlenül köteles az ajánlattevők jelentkezők részére megküldeni, megjelölve a 

határidőt, továbbá a hiánypótlási felhívásban a pótlandó hiányokat. 

A hiányok pótlása - melynek során az ajánlatban szereplő iratokat módosítani és kiegészíteni 

is lehet - csak arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen az ajánlattételi felhívás, a 

dokumentáció vagy a jogszabályok előírásainak. A hiánypótlás keretében nem lehet új 

gazdasági szereplőt bevonni az eljárásba. A hiánypótlás során a Kbt. 26. § nem megfelelő 

alkalmazása esetén az ajánlatban alvállalkozóként megjelölt gazdasági szereplő közös 

ajánlattevőnek minősíthető. 

Mindaddig, amíg bármely ajánlattevő számára hiánypótlásra megjelölt határidő van 

folyamatban, az ajánlattevő pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az ajánlatkérő nem 

hívta fel hiánypótlásra. (önkéntes hiánypótlás) 

Az ajánlatkérő köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha a korábbi hiánypótlási 

felhívás(ok)ban nem szereplő hiányt észlelt. A korábban megjelölt hiányok a későbbi 

hiánypótlások során már nem pótolhatók. 

 

A hiánypótlás megadása nem járhat: 

a) a Kbt. 2.§ (1)-(4) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével vagy 

b) az ajánlati kötöttség megsértésével, azaz a beszerzés tárgyára vagy a szerződés feltételeire 

adott tartalmi ajánlat (a továbbiakban: szakmai ajánlat) módosításával. 

 

A fentiektől eltérően a hiánypótlás során javítható az ajánlatban előforduló olyan nem 

jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy 

annak értékelés alá eső részösszegét, az ajánlattevők közötti verseny eredményét és az 

értékeléskor [Kbt. 63. § (4) bekezdése] kialakuló sorrendet nem befolyásolja. 



Az ajánlatkérő köteles meggyőződni arról, hogy a hiánypótlás a fentiekben valamint a Kbt. 67. § 

(3) és (7) bekezdésekben foglaltaknak megfelel. A Kbt. 67. § (3) vagy (7) bekezdés 

rendelkezéseinek megsértése esetén, vagy ha a hiánypótlást nem, vagy nem az előírt 

határidőben teljesítették, kizárólag az eredeti ajánlati példányt (példányokat) lehet 

figyelembe venni az elbírálás során. 

 

A hiánypótlás formájára jelen dokumentáció 2.2./ pontjában meghatározott formai 

követelményeket kell alkalmazni. 

7./ A felvilágosítás-kérésről 

Az ajánlatkérő köteles az ajánlatokban található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, 

igazolások tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőktől felvilágosítást kérni. 

A felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítást az ajánlatkérő a többi ajánlattevő egyidejű 

értesítése mellett közvetlenül köteles az ajánlattevők részére megküldeni, megjelölve a 

határidőt. 

Az ajánlatkérő kizárólag a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdésben foglaltak szerint és csak olyan 

felvilágosítást kérhet, amely az ajánlatok elbírálása érdekében szükséges, a felvilágosítás 

kérése nem irányulhat az ajánlattevőkkel történő tárgyalásra. 

A felvilágosítás megadása nem járhat: 

a) a Kbt. 2. § (1)-(4) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével vagy 

b) az ajánlati kötöttség megsértésével, azaz a beszerzés tárgyára vagy a szerződés feltételeire 

adott tartalmi ajánlat (a továbbiakban: szakmai ajánlat) módosításával. 

 

A fentiektől eltérően a felvilágosítás megadása során javítható az ajánlatban előforduló olyan 

nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba, amelynek változása a teljes ajánlati árat 

vagy annak értékelés alá eső részösszegét, az ajánlattevők közötti verseny eredményét és az 

értékeléskor [Kbt. 63. § (4) bekezdése] kialakuló sorrendet nem befolyásolja. 

Az ajánlatkérő köteles meggyőződni arról, hogy a felvilágosítás megadása a Kbt. 67. § (3) és 

(7) bekezdésekben foglaltaknak megfelel. A Kbt. 67. § (3) vagy (7) bekezdés rendelkezéseinek 

megsértése esetén, vagy ha a felvilágosítás megadását nem, vagy nem az előírt határidőben 

teljesítették, kizárólag az eredeti ajánlati vagy részvételi jelentkezési példányt (példányokat) 

lehet figyelembe venni az elbírálás során. 

 



8./ A számítási hiba korrigálásáról 

Ha az ajánlatkérő az ajánlatban a Kbt. 63. § (4) bekezdése szerinti értékelés eredményére 

kiható számítási hibát észlel, annak javítását az ajánlatkérő végzi el úgy, hogy a közbeszerzés 

tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve számítja ki 

az összesitett ellenértéket vagy más - az ajánlatban megtalálható számításon alapuló - adatot. 

A számítási hiba javításáról az összes ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban, 

haladéktalanul tájékoztatni kell. 

 

9./ Az indokolás kéréséről 

Az ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó 

adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni és erről a kérésről a többi ajánlattevőt 

egyidejűleg, írásban értesíteni, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára 

figyelemmel aránytalanul alacsony árat tartalmaz bármely olyan, az ellenszolgáltatásra 

vonatkozó összeg tekintetében, amely a Kbt. 71. § szerint önállóan értékelésre kerül. 

 

Az ár aránytalanul alacsony voltának megítélésekor az ajánlatkérő korábbi tapasztalataira, a 

közbeszerzést megelőzően végzett piacfelmérés eredményére vagy a közbeszerzést 

megelőzően a szükséges anyagi fedezet meghatározásához felhasznált egyéb adatokra kell 

figyelemmel lenni. 

 

 

 

 

Köteles az ajánlatkérő indokolást kérni különösen akkor, ha az ajánlatban foglalt 

ellenszolgáltatás több mint húsz százalékkal eltér az ajánlatkérő rendelkezésére álló - az 

ellenszolgáltatás önállóan értékelésre kerülő valamely eleme esetén az adott elemre eső - 

anyagi fedezet összegétől. 

Az ajánlatkérő az indokolás és a rendelkezésére álló iratok alapján köteles meggyőződni az 

ajánlati elemek megalapozottságáról. Ha az indokolás nem elégséges a megalapozott 

döntéshez, az ajánlatkérő írásban tájékoztatást kér az ajánlattevőtől a vitatott ajánlati 

elemekre vonatkozóan. Az ajánlattevő kötelessége az ajánlati ára megalapozottságára 

vonatkozó minden tényt, adatot, kalkulációt ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani ahhoz, 

hogy megfelelő mérlegelés eredményeként az ajánlatkérő döntést hozhasson az ajánlati ár 

megalapozottságáról. 

 



Az ajánlatkérő figyelembe veheti az olyan objektív alapú indokolást, amely különösen 

a) a gyártási folyamat, az építési beruházás vagy a szolgáltatásnyújtás módszerének 

gazdaságosságára, 

b) a választott műszaki megoldásra, 

c) a teljesítésnek az ajánlattevő számára kivételesen előnyös körülményeire, 

d) az ajánlattevő által ajánlott áru, építési beruházás vagy szolgáltatás eredetiségére, 

e) az építési beruházás, szolgáltatásnyújtás vagy árubeszerzés teljesítésének helyén hatályos 

munkavédelmi rendelkezéseknek és munkafeltételeknek való megfelelésre, vagy 

f) az ajánlattevőnek állami támogatások megszerzésére való lehetőségére vonatkozik. 

g)  

Az ajánlatkérő köteles érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot, ha nem tartja 

elfogadhatónak és a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethetőnek az indokolást. 

 

A gazdasági ésszerűséggel össze nem egyeztethetőnek minősül az indokolás különösen 

akkor, ha az ajánlati ár - a szerződés teljesítéséhez szükséges élőmunka-ráfordítás 

mértékére tekintettel - nem nyújt fedezetet a külön jogszabályban, illetve kollektív 

szerződésben vagy a miniszter által az ágazatra, alágazatra kiterjesztett szerződésben az 

eljárás eredményéről szóló értesítés ajánlattevőknek történő megküldését megelőző egy 

éven belül megállapított munkabérre és az ahhoz kapcsolódó közterhekre. Az ajánlatkérő az 

ajánlat megalapozottságának vizsgálata során ezen irányadó munkabérekről is tájékoztatást 

kérhet az ajánlattevőtől. 

 

Amennyiben az ajánlati ár megalapozottságáról a döntés meghozatalához az szükséges, az 

ajánlatkérő összehasonlítás céljából a többi ajánlattevőtől is kérhet be meghatározott 

ajánlati elemeket megalapozó adatokat. 

 

Az ajánlatkérő az állami támogatás miatt kirívóan alacsonynak értékelt ellenszolgáltatást 

tartalmazó ajánlatot csak abban az esetben nyilváníthatja érvénytelennek, ha ezzel 

kapcsolatban előzetesen írásban tájékoztatást kért az ajánlattevőtől, és ha az ajánlattevő 

nem tudta igazolni, hogy a kérdéses állami támogatást jogszerűen szerezte. Az ezen okból 

érvénytelen ajánlatokról az ajánlatkérő köteles tájékoztatni - a Közbeszerzési Hatóságon 

keresztül - az Európai Bizottságot. 

 

Ha az ajánlatnak az értékelési részszempontok szerinti valamelyik tartalmi eleme 

lehetetlennek vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékűnek, il letve kirívóan 



aránytalannak értékelt kötelezettségvállalást tartalmaz, az ajánlatkérő az érintett ajánlati 

elemekre vonatkozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni. Az ajánlatkérőnek 

erről a kérésről a többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesítenie kell. 

 

Az ajánlatkérő az indokolás és a rendelkezésére álló iratok alapján köteles meggyőződni az 

ajánlati elemek megalapozottságáról, teljesíthetőségéről, ennek során az ajánlattevőtől 

írásban tájékoztatást kérhet a vitatott ajánlati elemekre vonatkozóan. 

 

Az ajánlatkérő köteles érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot, ha nem tartja 

elfogadhatónak és a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethetőnek az indokolást. 

10./ Az ajánlat érvénytelensége 

Az ajánlat érvénytelen, ha 

a) azt az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be; 

b) az ajánlattevő vagy alvállalkozója, vagy az ajánlatban az alkalmasság igazolásában részt 

vevő szervezet nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek (Kbt. 24. §); 

c) az ajánlattevőt vagy alvállalkozóját, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő 

szervezetet az eljárásból kizárták; 

d) az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági 

követelményeknek; 

e) egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi és a dokumentációban, valamint a 

jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve az ajánlatok ajánlatkérő által 

előírt formai követelményeit; 

 

A fentieken túl az ajánlat érvénytelen, ha: 

a) aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz [Kbt. 69. §]; 

b) lehetetlen vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékű, illetve kirívóan aránytalan 

kötelezettségvállalást tartalmaz [Kbt. 70. §]; 

c) az ajánlattevő az ajárdati biztosítékot az ajánlatkérő által előírt határidőre nem, vagy az 

előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre. (amennyiben az ajánlattételi 

felhívásban az ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását előírta) 

Ha az ajánlat érvénytelen, az ajánlatkérőnek nem kell az értékelési szempontok szerint az 

ajánlatot értékelnie. 

 



Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az 

alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki 

a) a kizáró okok [Kbt. 56-57. §] hatálya alá tartozik; 

b) részéről a kizáró ok [Kbt. 56-57. §] az eljárás során következett be. 

Az ajánlatkérő kizárhatja az eljárásból 

a) azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [Kbt. 2. § (5) 

bekezdése], 

b) azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell 

nemzeti elbánást nyújtani [Kbt. 2. § (5) bekezdése]. 

11./ Az eljárás eredménytelensége 

Eredménytelen az eljárás, ha 

a) nem nyújtottak be ajánlatot vagy több szakaszból álló eljárás részvételi szakaszában 

részvételi jelentkezést; 

b) kizárólag érvénytelen ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket nyújtottak be; 

c) egyik ajánlattevő sem vagy az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő sem tett - az 

ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel - megfelelő ajánlatot; 

d) az ajánlatkérő az eljárást a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása 

miatt eredménytelenné nyilvánítja [Kbt. 66. § (1) bekezdése, Kbt. 44. § (3) bekezdése]; 

e) valamelyik ajánlattevőnek vagy részvételre jelentkezőnek az eljárás tisztaságát vagy a többi 

ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező érdekeit súlyosan sértő cselekménye miatt az 

ajánlatkérő az eljárás eredménytelenné nyilvánításáról dönt 

f) a Kbt. 65. § (2) bekezdése szerinti esetben az eljárásban benyújtott minden ajánlat 

tekintetében lejár az ajánlati kötöttség és egyetlen ajánlattevő sem tartja fenn ajánlatát; 

g) a Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisíti az ajánlatkérő valamely döntését, és az 

ajánlatkérő új közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el, vagy eláll az eljárás 

lefolytatásának szándékától, az ajánlatkérő azonban nem nyilváníthatja eredménytelennek az 

eljárást akkor, ha a jogszerűtlen eljárást lezáró döntés megsemmisítését követően jogszerű 

döntés meghozatalával az eljárás jogszerűsége helyreállítható. 

 

Amennyiben ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban lehetővé tette a részekre történő 

ajánlattételt, az eredménytelenség az eljárásnak csak az eredménytelenségi okkal érintett 

részére állapítható meg. Amennyiben az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban 

rögzítette és megindokolta azt, hogy bármely rész eredménytelensége esetén már nem áll 

érdekében a szerződések megkötése, az el járást valamennyi rész tekintetében 

eredménytelenné nyilváníthatja. 

 



12./ 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. 

 

A szerződésnek tartalmaznia kell - az eljárás során alkalmazott értékelési szempontra 

tekintettel - a nyertes ajánlat azon elemeit, amelyek értékelésre kerültek. 

Ha az ajánlatkérő lehetővé tette a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt, a részek 

tekintetében nyertesekkel kell szerződést kötni. 

 

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. 

13./ A többváltozatú-, valamint részajánlat lehetőségéről: 

Az Ajánlatkérő nem biztosít lehetőséget többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtására. 

Az Ajánlatkérő valamennyi rész tekintetében biztosít lehetőséget részajánlat benyújtására. 

 

14./ Az ajánlatkérő a megfelelő ajánlattétel elősegítése érdekében dokumentációt készített. A 

dokumentáció másra át nem ruházható. Az ajánlati dokumentáció átvétele az eljárásban való 

részvétel feltétele. 

 

A dokumentáció tartalmazza az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok 

jegyzékét, továbbá tartalmaz az ajánlattevők számára ajánlott igazolás-, nyilatkozatmintákat. 

 

Kiegészítő tájékoztatásban közli az ajánlatkérő, hogy a dokumentáció valamely eleme 

semmis, ha a dokumentáción belül ugyanaz az adat, információ több ponton eltérően 

szerepel, vagy a dokumentáció valamely eleme eltér az eljárást megindító felhívástól, a több 

szakaszból álló eljárás ajánlattételi felhívásától vagy e törvénytől. A dokumentáció 

semmisnek nyilvánított eleme, előírása a közbeszerzési eljárásban és a közbeszerzési 

szerződésben nem alkalmazandó. 



15./ Az eredményhirdetésről 

Az Ajánlatkérő eredményhirdetést nem tart, az eljárás eredményéről összegezés küld 

ajánlattevőknek. 

Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevőt írásban tájékoztatni az eljárás eredményéről, az eljárás 

eredménytelenségérő l , az ajánlattevő kizárásáról, a szerződés teljesítésére való 

alkalmatlanságának megállapításáról, ajánlatának a Kbt. 74. § szerinti egyéb okból történt 

érvénytelenné nyilvánításáról, valamint ezek részletes indokáról, az erről hozott döntést 

követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül. 

Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott 

minták szerint írásbeli összegezést köteles készíteni az ajánlatokról. Az ajánlatkérő az 

ajánlatok elbírálásának befejezésekor a fentiekben meghatározott tájékoztatási 

kötelezettségét az írásbeli összegezésnek minden ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon vagy 

elektronikus úton történő megküldésével teljesíti. 

16./ A szerződéskötésről 

 
A szerződéskötés tervezett időpontja: Az írásbeli összegzés megküldését követő naptól 

számított 11 nap. Amennyiben ez a nap nem munkanap, akkor az azt követő munkanap. 

 

17./ Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a nem szabályozott kérdések tekintetében 

szabad választási lehetőséggel éljen az árak, egyéb kikötések és feltételek változtatása nélkül. 

 

18./ Amennyiben az ajánlattételi felhívás és az ajánlattételi dokumentáció között 

ellentmondás van (mind formai, mind tartalmi szempontból), ügy az ajánlattételi felhívás és a 

Kbt. vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 

19./ Kiegészítő (értelmező) tájékoztatás: 

 

Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet - a 

megfelelő ajánlattétel érdekében - az eljárást megindító felhívásban valamint a 

dokumentációban (ismertetőben) foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) 

tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől vagy az általa meghatározott szervezettől. 

 

 



A kiegészítő tájékoztatást a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de az 

ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb hat nappal — hirdetmény nélküli tárgyalásos 

eljárásban legkésőbb három nappal — kell megadni. 

 

Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet a fenti válaszadási határidőt megelőző negyedik, 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban harmadik napnál később nyújtották be, a 

kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek csak akkor kell megadnia, ha a tájékoztatás 

elkészítése és megküldése még az ajánlattételi határidő letelte előtt lehetséges. Az ajánlatkérő - 

amennyiben úgy ítéli meg, hogy a későn érkezett kérdés megválaszolása a megfelelő 

ajánlattételhez szükséges és a válaszadáshoz nem áll megfelelő idő rendelkezésre — ilyenkor is 

élhet a Kbt. 45. § (4) bekezdésében foglaltak szerint az ajánlattétel i  határidő 

meghosszabbításának lehetőségével. 

 

Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja, ha a kiegészítő tájékoztatást 

legkésőbb a Kbt. 45. § (2) bekezdésében foglalt válaszadási határidőt megelőző negyedik vagy 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban harmadik napon kérték, az ajánlatkérő azonban 

nem tudja a tájékoztatást határidőben megadni. A határidő meghosszabbításáról 

haladéktalanul és egyidejűleg értesíteni kell valamennyi gazdasági szereplőt, amely az eljárás 

iránt érdeklődését az ajánlatkérőnél jelezte illetve hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás 

esetében pedig valamennyi ajánlattételre közvetlenül felhívott gazdasági szereplőt. 

 

A hirdetményben közzétett határidő meghosszabbítására nem kell alkalmazni a Kbt. 41. § (2)() 

bekezdését, ha az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban előírta, hogy a 

dokumentáció (ismertető) vagy a részvételi jelentkezés elkészítéséhez rendelkezésre bocsátott 

kiegészítő iratok megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. Azokat a 

gazdasági szereplőket, akik a határidő meghosszabbításakor még nem vásároltak, illetve 

vettek át dokumentációt (kiegészítő iratokat), a dokumentáció (kiegészítő iratok) átadásával 

egyidejűleg kell erről a körülményről írásban tájékoztatni. 

 

Ajánlatkérő a Kbt. 42-43. § alkalmazása nélkül kiegészítő tájékoztatásban közli, hogy a 

dokumentáció (ismertető) valamely eleme semmis, ha a dokumentáción belül ugyanaz az 

adat, információ több ponton eltérően szerepel, vagy a dokumentáció valamely eleme eltér az 

eljárást megindító felhívástól vagy a Kbt-től. A dokumentáció semmisnek nyilvánított eleme, 

előírása a közbeszerzési eljárásban és a közbeszerzési szerződésben nem alkalmazandó. 
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20./ Az ajánlatkérő a Kbt. 54. § (2) bekezdése alapján az alábbiak szerint adja meg azoknak a 

szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő az 

adózásra, a környezetvédelemre, a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre 

vonatkozó kötelezettségekről tájékoztatást kaphat: 

– OMMF: 1024 Budapest. Margit krt. 85., levélcím: 1399 Bp. 62. Pf. 639, 

tel: 06-1-346-9400, fax: 06-1-346-9417, zöld szám: 06-80-204-292, a területi 

kirendeltségek elérhetősége a www.ommf.hu internet címen található 

– ÁNTSZ: 1097 Budapest, Gyáli út 2-6., levélcím: 1437 Budapest, Pf. 839. tel.: 06-1-476-

1100, fax: 06-1-476-1390, zöld szám: 06-80-204-264, a megyei és városi intézetek 

elérhetősége a www.antsz.hu internet-címen található 

– MBH: 1051 Budapest, Arany János u. 25. tel.: 06-1-301- 2900, fax: 06-1-301-2904, 

zöld szám: 06-80-204-258, a területileg illetékes bányakapitányságok elérhetősége a 

www.mbh.hu internet-címen található 

− Nemzeti Adó- és Vámhivatal: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2. Tel: 40/42-42-42, a 
területi kirendeltségek elérhetősége a www.nav.gov.hu internet-címen található 

− Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (OKTVF): 

1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.; Levelezési cím: 1539 Budapest, PL: 675.; Tel: o6-i-

224-9100; a területi kirendeltségek elérhetősége a www.orszagoszoldhatosag.gov.hu  

internet-címen található 

– 


