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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

 

A 2015. ÉVI CXLIII. TÖRVÉNY 98. § (2) BEKEZDÉS C) PONTJA ALAPJÁN INDÍTOTT HIRDETMÉNY 

NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ 

 

1) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail és (ha van) honlap címe:  

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatala  

(cím: 3532 Miskolc, Városház tér 1.; Adószám: 15789271-2-05; AHT azonosító: 297646). 

Ajánlatkérő postacíme: 3525 Miskolc, Városház tér 1. 

Telefon: +36 46 512 997 

Fax: + 36 46 512 913 

E-mail: billik.szilvia@borsod.gov.hu 

 http://www.kormanyhivatal.hu/hu/borsod-abauj-zemplen 

 

2) A közbeszerzési eljárás fajtája, tárgyalásos és gyorsított eljárás, versenypárbeszéd, 

valamint hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás esetén annak indoklása: 

 

Hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja szerint, 

tekintettel arra, hogy a szerződés műszaki-technikai sajátosságok, kizárólagos jogok védelme 

miatt kizárólag egy meghatározott szereplővel köthető meg. Ajánlatkérő a Poszeidon EKIDR 

DMS Rendszerre (továbbiakban: Poszeidon vagy EKEIDR Rendszer) vonatkozó Licensz 

igazolás alapján korlátlan felhasználói számú örökös felhasználói joggal rendelkezik, azonban az 

EKEIDR Rendszerhez tartozó valamennyi szerzői jog kizárólagosan az SDA DMS Zrt. tulajdona. 

Ajánlatkérő vagy más harmadik személy az EKEIDR Rendszer vonatkozásában semmilyen 

vagyoni, átdolgozási, továbbfejlesztési jogot nem szerzett, azaz a Rendszer jogvédelem alatt áll 

és bármilyen a Rendszer üzemeltetéséhez szükséges egyedi fejlesztések elvégzésére vonatkozó 

feladattal más cég nem bízható meg, illetve más cég a feladatot a fent említett körülmények miatt 

nem tudja teljesíteni. 

A kizárólagos jogokon túlmenően a szoftverrendszert kifejlesztő, támogató és a rendszerkövetést 

végző cégen kívüli személy műszaki-technikai ismeretek hiányában nem lenne képes egy 

folyamatosan üzemelő rendszer fejlesztésekor fellépő hibajelenséget az Ajánlatkérők által elvárt, 

szerződésben rögzíteni kívánt rendelkezésre állással elhárítani. A fent hivatkozott jogi és 

műszaki-technikai okok miatt Ajánlatkérő beszerzési igényeinek kielégítése más gazdasági 

szereplő igénybevételével nem lehetséges. 

 

3) Elérhetőség, amelyen a közbeszerzési dokumentumok korlátlanul és teljes körűen, 

közvetlenül és díjmentesen elektronikusan elérhetőek, illetve elérhetőek lesznek. Ha egyes 

közbeszerzési dokumentumokhoz való közvetlen elektronikus hozzáférés a 39. §-ban 

foglalt okok miatt nem biztosított, annak megjelölését, hogy az érintett dokumentumokat az 

ajánlatkérő milyen módon bocsátja rendelkezésre:  

 

Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat az ajánlattevőnek korlátlanul és teljeskörűen, 

közvetlenül és díjmentesen elektronikusan biztosítja, elektronikusan megküldi az ajánlattevőnek. 

mailto:billik.szilvia@borsod.gov.hu
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/borsod-abauj-zemplen
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A közbeszerzési dokumentumot legalább az ajánlattevőnek elektronikus úton el kell érnie, az 

ajánlattételi határidő lejártáig.  

A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé. Az ajánlat összeállításának 

költségét az ajánlattevő viseli.  

 

A közbeszerzési dokumentum letölthető: 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/dok?page=1&source=6&type=210#!DocumentBrowse 

 

4) A közbeszerzés tárgya és mennyisége:  

 

Az eljárás eredményeképpen megkötendő szerződéssel Ajánlatkérő  

 biztosítani kívánja a jelenleg használt EKEIDR Rendszer, moduljainak, 

rendszerelemeinek szupport szolgáltatásainak biztosítását,  

 lehetővé kívánja tenni a szolgáltatások bővítését a jelenleg már létező, vagy a 

későbbiekben az EKEIDR Rendszerhez kifejlesztésre kerülő modulok és későbbi 

időpontban történő bevezetésével és szupportjával 

a jelen dokumentációban meghatározott keretösszeg mértékéig aláírás napjától - 2018. 

december 31. közötti időszakra vonatkozóan. 

 

Szupport szolgáltatások  

 

A szolgáltatással érintett, jelenleg is használt EKEIDR modulok 

Ajánlatkérő a megkötendő szerződésben az alábbi táblázatban meghatározott modulokra 

vonatkozóan kíván szerződést kötni:  

 

Modul megnevezése A funkcionalitás rövid meghatározása 

EKEIDR Rendszer 

Általános 

funkcionalitásai 

Az EKEIDR dokumentációjában meghatározottak szerint: 

 

Kötegelt scannelés 

 

Nagy számú papíralapú irat vonalkód alapján azonosított, kötegelt 

digitalizálása. 

Szöveges indexelés 

 

A EKEIDR-be csatolt elektronikus példányok tartalom alapján történő 

indexelése. 

 

AD szinkronizáció 

 

Active Directory címtárral együttműködő felhasználói törzs. 

 

OCR 

 

Optikai karakterfelismerő modul digitalizált dokumentumok esetén. 

 

DMS 

 

A Dokumentum menedzsment modul lehetővé teszi tetszőleges 

mélységű hierarchikus mappa struktúrába szervezve fájlformátum 

független dokumentumok többszintű hozzáférés, verzió- és 

státuszkezelését, a dokumentumokkal kapcsolatos csoportmunkát 

elektronikus munkafolyamat-támogatással, visszakeresését tartalom, 

irat és dokumentumkezelési meta adatok, kulcsszavak, feljegyzések 

és egyedi címkék szerint. 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/dok?page=1&source=6&type=210#!DocumentBrowse
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Szerződések 

 

A Szerződéstár modul az iktatott iratú elektronikus és/vagy materiális 

példánnyal rendelkező szerződések hozzáférés alapú 

nyilvántartására alkalmas, mely támogatja a szerződés specifikus 

meta adatok szerinti visszakeresést, a szerződés állapotának 

követését.  

 

WF 

 

A WF modul egy speciális munkafolyamat támogató, automatizáló 

rendszer 

 

Kártyamenedzsment 

(NEK) 

 

Elektronikus kártya nyilvántartó és rendelő modul.  

 

. 

 

Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV): 

72260000-5 

72261000-2 

72266000-7 

72267000-4 

72262000-9 

 

5) A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárást 

lefolytatják:  

 

Vállalkozási keretszerződés 

 

6) Keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer alkalmazására, elektronikus 

árlejtés alkalmazására sor kerül-e: 

 

Jelen eljárásban nem kerül sor keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer 

alkalmazására, és elektronikus árlejtés alkalmazására sem. 

 

7) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje:  

 

A szerződés időtartama: a szerződés aláírásától 2018. december 31. napjáig 

 

8) A teljesítés helye:  

3525 Miskolc, Városház tér 1. 

 

9) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, vagy a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás:  

 

Az ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1) bekezdés szerint igazolt teljesítést követően kiállított számla 

ellenértékét a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdése szerint az aláírt teljesítés igazolás alapján 

havonta kiállított számla kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül átutalással fizeti meg a 
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Kbt. 135. § (5) és (6) bekezdés figyelembevételével. Ajánlatkérő a kifizetéseket az adózás 

rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

(Áht.) rendelkezéseinek figyelembevételével teljesíti. A kifizetés során alkalmazandó a Ptk. 

6:155.§-a. 

Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). 

 

A pénzügyi teljesítés részletes feltételeit a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. 

 

10) Az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot: 

 

Többváltozatú (alternatív) ajánlat megtételére nincs lehetőség.  

 

11) Részajánlattétel lehetősége vagy annak kizárása: 

(Ha részajánlat tételére lehetőség van, tájékoztatás arról, hogy egy vagy több, vagy valamennyi 

részre lehet-e ajánlatot tenni, valamint arról, hogy korlátozva van-e az egy ajánlattevőnek 

odaítélhető szerződésrészek száma.)  

 

Ajánlatkérő részajánlattételre nem biztosít lehetőséget. 

 

A részajánlat tételének kizárása esetén ennek indokai: 

 

Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét és az a kizárólagos jog fennállása miatt 

nem lehetséges. 

 

12) Az ajánlatok értékelési szempontjai: 

(Ha a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot nem kizárólag az ár vagy kizárólag a 78. § szerint 

meghatározott költség alapján választják ki, a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatra vonatkozó 

értékelési szempontok súlyozását (kivételesen sorrendjét) is fel kell tüntetni) 

 

A Kbt. 76.§ (2) bekezdésének a) pontja alapján a legalacsonyabb ár, a Kbt. 76. (5) bekezdésében 

foglaltak figyelembe vételével – tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő igényeinek valamely 

konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő szolgáltatás felel 

meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi 

jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja. 

 

Értékelési szempontok szerinti vállalások: 

BAZ MKH által használt EKEIDR 
Rendszer szupport díjai 

Mértékegység Mennyiség Egységár Nettó díj (Ft) 

EKEIDR Rendszer és bevezetett 
moduljainak szupport havi díja 

hónap 1   

EKEIDR Rendszer 951 fő számú 
felhasználói szám szerinti támogatás 
havi díja 

fő 951   

ÖSSZESEN NETTÓ AJÁNLATI ÁR     

Opcionálisan igénybe vehető 
szolgáltatások díjai 
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EKEIDR Rendszer működésének 
felülvizsgálata, aktuális verzió 
kiterjesztése. 

1 db 1   

EKEIDR Rendszer irathitelesítési 
szolgáltatás díja 

1 db hitelesítés 1   

EKIDER Rendszer által biztosított e-
learning modulok (LMS és LCMS) 
általános felhasználási díja 

1 óra 1   

Fejlesztői óradíj (program fejlesztés, 
paraméterezés, workflow készítés) 

1 óra 1   

Tanácsadói napidíj (tanácsadás, 
oktatás) 

1 tanácsadói nap 1   

Terméktámogatási óradíj 1 óra 1   

AZ EKEIDR Rendszer és bevezetett moduljainak szupport havi díja és az EKEIDR Rendszert 

felhasználói támogatás havi díja jelenti az EKEIDR Rendszer terméktámogatási (szupport) 

szolgáltatásokra vonatkozó havi alapdíját. Ez a havi alapdíj együttesen jelenti az összesen nettó 

ajánlati árat, melyet Ajánlatkérő az eljárás során értékel. 

 

13) Kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: 

 

Kizáró okok:  

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) 

bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.  

 

Megkövetelt igazolási mód: 

A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (1) - (2) 

bekezdésében foglalt rendelkezések szerint kell igazolni.  

 cégszerű aláírással ellátott nyilatkozatban az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nem áll 

az előírt kizáró okok hatálya alatt, továbbá  

 a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan kell nyilatkozatát megtenni.  

 

A kizáró okok fenn nem állásáról szóló nyilatkozatot a közbeszerzési eljárás kapcsán kell, hogy 

kiállítsa az ajánlattevő. Erre tekintettel kérjük, hogy a kizáró okokra vonatkozó nyilatkozat dátuma 

a felhívás megküldésénél nem régebbi dátumú nyilatkozat legyen.  

Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során 

következett be (Kbt. 74. § (1) bek. b pont).  

 

Öntisztázás lehetősége: a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdés alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) 

pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az 

ajánlattevő, nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 

Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti - vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a 188. § (5) 

bekezdése szerinti - jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat 

benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére 

kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. Ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése 

szerinti - vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti - jogerős 

határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az 
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ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő 

az ajánlattételkor köteles benyújtani. 

 

14) Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 

megkövetelt igazolási mód:  

 

14.1.) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód: 

 

Az ajánlatkérő a Kbt. 65. § (2) bekezdés alapján az eljárásban nem ír elő alkalmassági 

követelményt, tekintettel arra, hogy az eljárás jogalapja szerint csak meghatározott gazdasági 

szereplő hívható fel ajánlattételre.  

 

14.2.) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság - a megkövetelt igazolási mód: 

 

Az ajánlatkérő a Kbt. 65. § (2) bekezdés alapján az eljárásban nem ír elő alkalmassági 

követelményt, tekintettel arra, hogy az eljárás jogalapja szerint csak meghatározott gazdasági 

szereplő hívható fel ajánlattételre.  

 

15) Az ajánlattételi határidő: 2018. február 19. 10:00 óra 

 

16) Az ajánlat benyújtásának címe és a benyújtás módja:  

 

A benyújtás címe: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatala, 3532 Miskolc, 

Városház tér 1. „B” épület 204. szoba 

 

A benyújtás módja:  Az ajánlattevőnek az ajánlatot és annak minden mellékletét 1 eredeti 

bekötött példányban, írásban és zártan, valamint 1 példány CD-n (pdf 

formátumban) kell elkészítenie és benyújtania a dokumentáció II. 

Fejezet 7. és 8. pontjában részletezettek szerint a felhívásban megadott 

címre közvetlenül vagy postai úton az ajánlattételi határidő lejártáig.  

Az ajánlatok Hétfő-Csütörtök munkanapokon 8:00 – 16:30 óra, 

pénteki munkarend esetében 8:00 – 14:00 óra, az ajánlattételi 

határidő napján 8:00 – 10:00 óra között nyújthatók be. 

 

17) Az ajánlattétel nyelve (nyelvei), illetve annak feltüntetése, hogy a magyar nyelven kívül más 

nyelven is benyújtható-e az ajánlat:  

 

Az ajánlat nyelve magyar, az ajánlatot csak magyar nyelven lehet benyújtani. 

 

18) Az ajánlat(ok) felbontásának ideje és helye, az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak:  

 

Helye: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal, 3525 Miskolc, Városház tér 1. „B” épület 

205. szoba 

 

Ideje: 2018. február 19. 10:00 óra 
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Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 68. § (3) bekezdése alapján csak az ajánlatkérő, az ajánlattevő, 

valamint az általa meghívott személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő 

ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői és személyek 

lehetnek jelen.  

A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint történik. 

 

19) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:  

 

A Kbt. 100.§ (4) bekezdése alapján a tárgyalások befejezésének időpontjától számított 60 nap. [A 

közbeszerzési eljárás lefolytatására a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és 

engedélyezéséről szóló 320/2015. (X.30.) Korm. rendeletben előírt folyamatba épített ellenőrzés 

mellett kerül sor.] 

 

20) Az ajánlati biztosíték előírására vonatkozó információ:  

 

Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő. 

 

21) A szerződés teljesítésére vonatkozó különleges feltételek:  

 

Ajánlattevő mentesül a késedelmes és hibás teljesítés jogkövetkezményei alól, amennyiben 

Ajánlatkérő elmulasztja a rögzített időtartamon belül az információk, adatok, engedélyek 

szolgáltatását, illetve a meghatározott közreműködési kötelezettségének teljesítését, amely 

nélkül az adott szolgáltatás vagy eredménytermék szállítása nem, vagy csak jelentős 

nehézségek mellett teljesíthető. 

 

Ajánlattevő kötelezettségeinek kizárólag saját érdekkörében felmerülő késedelmes teljesítése 

esetén – a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére figyelemmel – Ajánlatkérő késedelmi kötbérre válik 

jogosulttá. A késedelmi kötbér mértéke minden megkezdett késedelmes nap után a 

részteljesítésre vonatkozó nettó Vállalkozói díj teljes összegének 1 %-ával megegyező összeg, 

összesen legfeljebb a nettó Vállalkozói díj teljes összegének 10  %-a.  

 

Ajánlattevő kötelezettségeinek kizárólag saját érdekkörében felmerülő nemteljesítése esetén – a 

Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére figyelemmel –köteles nemteljesítési (meghiúsulási) kötbért fizetni, 

amelynek összege a nettó vállalkozói díj teljes összegének 20%-a.  

 

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes leírását a közbeszerzési dokumentum 

szerződés-tervezete tartalmazza. 

 

Nyertes ajánlattevő jótállási kötelezettsége a szerződés hatályba lépésének napjától kezdődik. 

 

22) Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett 

projektre (programra) vonatkozó adatok: - 
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23) A tárgyalásos eljárás jogcíme: 

 

Hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja szerint a 

felhívás 2. pontja szerint. 

 

24) Az első tárgyalás időpontja, a tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt 

alapvető szabályok: 

 

A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályok: 

 

Ajánlatkérő – előre láthatólag – egy tárgyalást kíván tartani, amely során a műszaki ajánlatot, 

adott esetben a műszaki leírást, illetve a szerződéses feltételeket pontosítani kívánja. 

 

A tárgyalásról jegyzőkönyv készül, melyet mind Ajánlattevő, mind pedig Ajánlatkérő képviselői a 

Kbt. 88. § (4) bekezdésének megfelelően aláírnak. A tárgyalás során/követően Ajánlatkérő 

módosított/végleges ajánlat benyújtására szólíthatja fel az Ajánlattevőt. 

 

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a végleges ajánlat bekérése előtt további tárgyalási alkalmat 

rendeljen el. 

 

Ajánlatkérő a tárgyalás(ok)on elhangzottakra és Ajánlattevő által tett módosítási javaslatokra is 

figyelemmel elkészíti az általa elfogadott végleges műszaki leírást és szerződéstervezetet, 

amelyet Ajánlattevőnek megküld. Ajánlatkérő a műszaki leírást és szerződéstervezet további 

módosításához – a végleges verzió megküldését követően – már nem járul hozzá, azaz a 

véglegezett műszaki leírást és szerződéstervezet elfogadása kötelező érvényű. 

 

A műszaki ajánlat és a szerződéses feltételek megtárgyalását követően - a véglegesített 

szerződéstervezet és műszaki leírás megküldésével egyidőben - Ajánlatkérő végső műszaki és 

kereskedelmi ajánlat benyújtására és a szerződéstervezet elfogadására kéri fel az Ajánlattevőt. A 

végső ajánlat bontására nyilvánosan fog sor kerülni. 

 

A végleges ajánlatot az ajánlattételi felhívás I.4) pontjában meghatározott formai 

követelményeknek megfelelően kell benyújtani, amelynek időpontjáról Ajánlatkérő az utolsó 

tárgyalást követően az Ajánlattevőt írásban értesíti. A végleges ajánlat benyújtásának határidejét 

Ajánlatkérő úgy határozza meg, hogy elegendő idő legyen a megfelelő ajánlattételhez. 

 

Ajánlatkérő az érvényes végleges ajánlatot benyújtó Ajánlattevő ajánlatát fogja értékelni a 

felhívásban megjelölt értékelési szempont szerint.  

 

Az eljárás mielőbbi eredményes lezárása érdekében a tárgyalás, illetve az azt követő ajánlattétel 

során az Ajánlatkérő elvárja Ajánlattevőtől, hogy az általa az ajánlattételi felhívásban és 

közbeszerzési dokumentumokban, valamint a tárgyalási jegyzőkönyvben meghatározott feltételek 

betartásával járjon el.  
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A tárgyalásra hozni kell – amennyiben az eljárás korábbi iratanyagaiban nem lelhető fel – a 

tárgyaláson való részvételre és nyilatkozattételre vonatkozó meghatalmazást, ha az Ajánlattevő 

nevében nem cégjegyzésre jogosult képviselő(k) vesz(nek) részt és tesz(nek) nyilatkozatot. 

 

A tárgyalások befejezését – a végleges ajánlat megtételét – követően ajánlati kötöttség jön létre. 

 

Az első tárgyalás időpontja: 2018. február 26. 10:00 óra 

Az első tárgyalás helyszíne: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatala, 3532 Miskolc, 

Városház tér 1. „B” épület 205. szoba 

 

25) Egyéb információk: 

 

25.1. Az ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) – (9) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárásban a 

nyertes ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását. 

25.2. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, - gazdálkodó szervezet esetében - az ajánlatban 

aláíró személy aláírási címpéldányának másolatát, vagy a jogi képviselő által ellenjegyzett 

aláírás-mintát. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, az ajánlathoz 

csatolni kell a cégjegyzésre jogosultnak az ajánlat aláírására feljogosító meghatalmazását. 

25.3. Amennyiben cégügyben el nem bírált módosítás van folyamatban, akkor mellékelni kell a 

változás bejegyzési kérelem másolatát és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által 

megküldött igazolást is. Amennyiben cégügyben el nem bírált módosítás nincs 

folyamatban, úgy az arra vonatkozó nyilatkozat csatolása szükséges. 

25.4. Ajánlatkérő – a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján – előírja nyilatkozat megtételét az 

ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért 

ellenszolgáltatásra vonatkozóan.  

25.5. A Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő nyilatkozatát 

arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint 

mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. 

25.6. A Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint az ajánlathoz csatolni kell a dokumentációban megadott 

minta szerinti felolvasólapot, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti 

információkat. 

25.7. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy jelen közbeszerzési eljárás alapját képező, Kbt. 

98. § (2) bekezdés c) pontja alapján a Kbt. 99. § (2) bekezdésének utolsó fordulatának 

alkalmazása kizárt, azaz közös ajánlattételre nincs lehetőség. Tekintettel a 

közbeszerzési eljárás jogalapjára és a fennálló kizárólagos jogokra, ajánlattevő tárgyi 

eljárás vonatkozásában nem jogosult a teljesítés során igénybe venni alvállalkozót, 

valamint ajánlatában nem jelölhet meg alkalmasság igazolására résztvevő 

szervezetet. 

25.8. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a tekintetben, hogy az ajánlat elektronikus formában 

benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf file) példánya a papír alapú 

(eredeti) példánnyal megegyezik. 

25.9. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdés alapján nem rendel el 

újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem 

szereplő gazdasági szereplőt vont be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel 

lenne szükséges az újabb hiánypótlás. 
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25.10. Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére vonatkozóan sajátos, különösen szociális, 

környezetvédelmi, illetve az innovációt ösztönző feltételeket nem határoz meg a Kbt. 132. 

§ szerint. 

25.11. Ajánlatkérő kéri, ajánlattevő szerepeltesse műszaki ajánlatában a műszaki leírásban 

részletezett szolgáltatási elemekre vonatkozó vállalásait/észrevételeit/javaslatait, melyek a 

tárgyalás alapját fogják képezni. 

25.12. Az ajánlathoz csatolni kell a dokumentáció IV. Fejezete szerint szerződéstervezettel 

kapcsolatos ajánlattevői észrevételeket az eredeti szerződéstervezet korrektúrázásával.  

25.13. Ahol a Kbt. vagy felhatalmazása alapján megalkotott külön jogszabály alapján az 

ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a 

dokumentum - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is 

benyújtható.  

25.14. Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatban - átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely 

adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit 

bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási 

szerződést, átalakulási cégiratokat. 

25.15. Az ajánlatban esetlegesen devizában feltüntetett értékek átváltásánál az árbevétel 

tekintetében az üzleti évben érvényes devizaárfolyamot kell figyelembe venni. Az 

ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az 

átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni. 

25.16. Amennyiben a papír alapon benyújtott és az elektronikus példányok között esetleg 

ellentmondás van, úgy abban az esetben Ajánlatkérő a nyomtatott példányt tekinti 

irányadónak. 

25.17. Irányadó idő: A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban valamennyi órában 

megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő. 

25.18. Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásai szerint kell eljárni. 

25.19. Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás során nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés 

e) pontját. 

 

26) A MÓDOSÍTOTT ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2018. február 06. 

 


