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II. TÁJÉKOZTATÁS KBT. 57. § (1) BEK. B) PONT ALAPJÁN

Ajánlatkérő  az  eljárást  a  Kbt.  40.  §  (1)  bekezdése  értelmében  a  Miniszterelnökség  által
üzemeltetett  Elektronikus Közbeszerzési Rendszer igénybevételével köteles lebonyolítani
(továbbiakban  EKR  rendszer).  Ennek  megfelelően  az  eljárás  lebonyolítása  során  az
elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: EKR.r.) szabályait alkalmazni kell.

A 2018. január 1-én elindított EKR egy olyan egységes központi állami informatikai rendszer,
mely minden ajánlatkérő és ajánlattevő számára kötelezően használandó 2018. április 15-től.
Az EKR üzemeltetője az állami tulajdonú Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és
Tanácsadó  Kft.  (NEKSZT  Kft.),  amely  felett  a  tulajdonosi  jogokat  a  Miniszterelnökség
gyakorolja.

Üzemeltető ügyfélszolgálati e-mail-címe: helpdesk@nekszt.hu
Üzemeltető ügyfélszolgálati telefonszáma: +36/1-465-8899 (munkanapokon 8:00-16:00)
EKR-használat jogi támogatása: ekr@me.gov.hu
Egyéni hibabejelentés: https://ugyfelszolgalat.nekszt.hu/
Üzemeltetői weboldal: www.nekszt.hu

Ajánlatkérő ugyanolyan felhasználója a rendszernek, mint ahogy az ajánlattevők is, ezért a
rendszer  használatával  kapcsolatban  kérdést  feltenni,  problémát  jelezni  a  fent  megadott
elérhetőségeken lehet.

3

http://www.nekszt.hu/
https://ugyfelszolgalat.nekszt.hu/
mailto:ekr@me.gov.hu
mailto:helpdesk@nekszt.hu


AJÁNLATKÉRŐ

Hivatalos név: NYAKAS PINCE ZRT.
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HU102
Postai irányítószám: 
2073

Ország:
Magyarország

Kapcsolattartó / Ajánlatkérő megbízásából eljár:
Kisfalvi István 
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (nyt. 00615)
2440 Százhalombatta, Vörösmarty u. 31.a
+36 20 224 8736
e-mail: prezentarones@gmail.com

KOMMUNIKÁCIÓ

Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos, a Kbt.-
ben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott írásbeli kommunikáció elektronikus úton, az
EKR-ben történik, az EKR.r. 2. §-ban1 foglaltak szerint.

Az ajánlattevő által az EKR-ben közöltek az ajánlattevők, illetőleg közös ajánlattétel esetén a
közös ajánlattevők mindegyike vonatkozásában joghatályos közlésnek minősülnek.

A regisztrált természetes személy és jogi személy köteles az adataiban bekövetkezett változást
a rendszerben haladéktalanul, de legkésőbb olyan időpontban rögzíteni, hogy a folyamatban
lévő  közbeszerzési  eljárásban  mindig  az  aktuális  adatokkal  szerepeljen  (EKR.r.  6.  §  (9)
bekezdés).

1 Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályiról szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján: 
2. § (1) Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos, a Kbt.-ben vagy
végrehajtási  rendeletében  szabályozott  írásbeli  kommunikáció  -  ha  e  rendeletből  más  nem  következik  -
elektronikus úton, az EKR-ben történik. 
(2) A Kbt. 41. § (2)-(3) és (5) bekezdése csak abban az esetben alkalmazandó, ha az elektronikus úton történő
kapcsolattartás e rendeletben foglaltak szerint nem kötelező. Ahol a Kbt. kifejezetten faxon vagy elektronikus
úton  történő  kapcsolattartási  módot  ír  elő,  a  faxon  történő  kapcsolattartás  csak  akkor  alkalmazható,  ha  az
elektronikus úton történő kapcsolattartás e rendeletben foglaltak szerint nem kötelező.
(3) Az (1) bekezdéstől eltérően az elektronikus úton történő kapcsolattartást nem kell alkalmazni 
a) az eljárás előkészítése során a Kbt. 28. § (2) és (4) bekezdése körébe tartozó nyilatkozatokra, 
b) a szerződés megkötésére és 
c) - a szerződés megkötését követően kezdeményezett előzetes vitarendezési eljárás, iratbetekintési kérelem és az
azzal összefüggő írásbeli kommunikáció, valamint a Kbt. 45. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatás kivételével - a
szerződés megkötését követő kommunikációra.
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ALÁÍRÁSRA ÉS AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁRA JOGOSULT SZEMÉLYEK

Felhívom szíves figyelmét az ajánlat benyújtásához/aláírási jogokhoz kapcsolódó EKR 
szabályokra:

EKR.r. 13. §  (1) Az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében az ajánlatkérő
szervezet vagy - az ajánlatot vagy részvételi jelentkezést 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 űr-
lapot e vélelem alapján az ajánlatkérő szervezet, illetve a gazdasági szereplő eredeti nyilatko-
zatának kell tekinteni.

(2) Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők
vagy részvételre jelentkezők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szerveze-
tek képviseletében az ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi
meg. A más nevében tett nyilatkozatok megtételére meghatalmazott gazdasági szereplő kizá-
rólag azért felel, hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkoza-
toknak, adatoknak az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály
azonban nem érinti a közös ajánlattevők Kbt. 35. § (6) bekezdése szerinti egyetemleges fele-
lősségét.

(3) Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi je-
lentkezésben csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó ok-
iratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők vagy részvételre
jelentkezők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben
elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők vagy részvé-
telre jelentkezők képviseletében eljárhat.
(4) Az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn vagy részvételre jelentkezőn kí-
vüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségválla-
lást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell - a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet ré-
széről az ajánlatban, vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben csatolni
kell – az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező részére szóló meghatalmazást arra, hogy az
EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseleté-
ben eljárhat.

Ajánlattevő csatolja az aláírási címpéldányokat vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés
szerinti  aláírási  mintákat  annak  igazolására,  hogy  a  nem  EKR-űrlapként  kitöltött
nyilatkozatokat, egyéb csatolt iratokat az ajánlattevő, az alvállalkozó, valamint az alkalmasság
igazolásában  részt  vevő  gazdasági  szereplő  képviseletére  jogosult  személy,  illetve  adott
esetben meghatalmazottja írta alá.

Nem  EKR-űrlapként  kitöltött  valamennyi  cégszerű  aláíráshoz  kötött  nyilatkozatot,  a
cégkivonat szerinti cégjegyzésre jogosult személy írhatja alá.

A nem EKR-űrlapként kitöltött nyilatkozatok vonatkozásában amennyiben a cég képviseletét
az  eljárás  során  nem a  cégjegyzésre  jogosult  képviselő(k)  látják  el,  az  ajánlathoz  (teljes
bizonyító erejű magánokirat formájában, két tanú aláírásával) kifejezett meghatalmazást kell
csatolni a meghatalmazó aláírás mintájával. 
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A meghatalmazásnak kifejezetten meg kell határoznia azon cselekmények és nyilatkozatok
körét, amelyre a meghatalmazás kiterjed.
Folyamatban  lévő  változásbejegyzési  eljárás  esetében,  az  ajánlathoz  csatolni  kell  a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság
által megküldött igazolást. 

AZ AJÁNLAT ÖSSZEÁLLÍTÁSA

Az ajánlatot elektronikus úton, az EKR rendszerben, az ajánlattételi határidőig kell benyújta-
ni. Ajánlattevő ajánlattételének megkönnyítése érdekében a dokumentáció tartalmazza azokat
az  EKR-rendszerben  készített  formanyomtatványokat  is,  amelyek  használata  kötelező.  Az
egyéb, nem EKR-rendszerben készült nyomtatványok esetében csak iratmintát adunk; Aján-
latkérő e körben bármely más iratot/nyilatkozatot elfogad, amennyiben a benyújtott irat meg-
felel a Kbt. és végrehajtási rendeletei, valamint jelen felhívás és közbeszerzési dokumentu-
mok előírásainak.

EKR.r. 10. § (1) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárásban dokumentum benyújtható az
EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy - amennyiben az adott dokumen-
tumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre - a papíralapú doku-
mentum egyszerű elektronikus másolata formájában. 

EKR.r. 10. § (2) bekezdése alapján: Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben
elektronikus  űrlapként  a  nyilatkozat  megtételének  nyelvén  rendelkezésre  áll,  a
nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. 
Ha az adott nyilatkozatra az EKR-ben elektronikus űrlap áll rendelkezésre, azt akkor is ki kell
tölteni, ha az ajánlatkérő az adott nyilatkozat más nyelven történő benyújtását is lehetővé teszi
az ajánlatban, és az ajánlattevő eltérő nyelvű nyilatkozatot csatol a rendszerben. Ebben az
esetben, ha az elektronikus űrlap magyar nyelven kerül kitöltésre, azt a csatolt nyilatkozat
felelős fordításának kell tekinteni.

EKR.r. 10. § (3) bekezdése alapján: 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.

EKR.r.  5.  §  (2)  bekezdés  alapján  felhívom  szíves  figyelmét,  hogy  a  nem  EKR-
rendszerben kitöltendő nyilatkozatokat, és valamennyi más iratot PDF fájlformátumban
kell benyújtani. 

Az EKR-nyilatkozatok kivételével az ajánlatban lévő, minden – ajánlattevő vagy alvállalkozó,
vagy kapacitást rendelkezésre bocsátó 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. 
Az ajánlatkérő a nem az EKR rendszerben benyújtott ajánlatot nem szolgáltatja vissza sem
egészben,  sem részeiben,  azokat  nem bontja meg,  az iratokat  a  Kbt.  46.  §  (2) bekezdése
szerint kezeli.
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KÖLTSÉGEK, AZ AJÁNLAT NYELVE

Az  ajánlat  elkészítésével  és  benyújtásával  kapcsolatban  felmerülő  összes  költséget
Ajánlattevőnek kell viselnie. 

Az ajánlattétel nyelve: magyar 
Az ajánlatot  magyar  nyelven kell  elkészíteni.  Nem magyar  nyelvű dokumentum csatolása
esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű fordítását is be kell
nyújtani,  amelynek  egyezőségéről  (teljes  szöveghűségéről)  nyilatkozatot  kell  csatolni
cégszerű aláírással ellátva. A fordítás tartalmának helyességéért Ajánlattevő felelős.

TOVÁBBI TUDNIVALÓK

Ajánlattevő  részéről  tilos  a  közbeszerzési  dokumentumok  harmadik  félnek  történő
továbbadása,  kivéve a szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozók és harmadik személyek
részére szükséges  információk biztosítását,  továbbá tilos  a  dokumentáció közzététele  és  a
jelen közbeszerzési eljáráson kívüli egyéb felhasználása.

Kbt. 45. § (1) bekezdés alapján az eljárásban részt vett ajánlattevő az ajánlatok elbírálásáról
készített összegezés megküldését követően kérheti, hogy más gazdasági szereplő ajánlatának
vagy részvételi jelentkezésének - ideértve a hiánypótlást, felvilágosítást, valamint a 72. § sze-
rinti indokolást is - üzleti titkot nem tartalmazó részébe betekinthessen. Az iratbetekintésre
vonatkozó kérelemben a gazdasági szereplő köteles megjelölni, hogy milyen feltételezett jog-
sértés kapcsán, az ajánlat mely részébe kíván betekinteni. Az iratbetekintést munkaidőben, a
kérelem beérkezését követő két munkanapon belül kell biztosítani. A betekintést az ajánlatké-
rő a gazdasági szereplő által megjelölt feltételezett jogsértéshez kapcsolódó jogérvényesítésé-
hez szükséges mértékben köteles biztosítani. Más gazdasági szereplő ajánlatának teljes körű
átvizsgálása a betekintés körében nem lehetséges.
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Az üzleti titokkal kapcsolatos szabályokat a Kbt. 44. §-a tartalmazza2.

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

Az  ajánlattevők  az  eljárás  során  kiegészítő  tájékoztatást  kérhetnek  az  EKR  rendszeren
keresztül.  A kiegészítő tájékoztatáskérést az EKR rendszer használatával kell az ajánlatkérő
nevében  eljáró  személy  részére  megküldeni  a  levél  tárgyában  feltüntetve  a  következő
szöveget: Kiegészítő tájékoztatáskérés.

Ajánlatkérő az EKR rendszeren keresztül valamennyi  ajánlattevőnek megküldi a választ a
Kbt. 114. § (6) bekezdése szerint. A kiegészítő tájékoztatás során adott válaszok az ajánlati
felhívás és dokumentáció részét képezik, ezeket az ajánlattétel során figyelembe kell venni.

Kérjük, hogy az EKR rendszerben feltett kérdéseket szerkeszthető MS Word formátumban is
szíveskedjenek megküldeni, meggyorsítva ezzel a válaszadási időtartamot.

Ajánlatkérő  a  kiegészítő  tájékoztatást  az  ajánlati  határidő  előtt  ésszerű  időben  köteles
megadni. 

2 Kbt.  44.  § (1)  A  gazdasági  szereplő  az  ajánlatban,  részvételi  jelentkezésben,  hiánypótlásban  vagy
felvilágosításban, valamint a 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a
védett  ismeretet  is)  [Ptk.  2:47.  §]  tartalmazó  iratok  nyilvánosságra  hozatalát  megtilthatja.  Az  üzleti  titkot
tartalmazó  irat  kizárólag  olyan  információkat  tartalmazhat,  amelyek  nyilvánosságra  hozatala  a  gazdasági
szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot
tartalmazó, elkülönített  irathoz indokolást  köteles  csatolni,  amelyben részletesen alátámasztja,  hogy az  adott
információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A
gazdasági  szereplő  által  adott  indokolás  nem  megfelelő,  amennyiben  az  általánosság  szintjén  kerül
megfogalmazásra. 
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak különösen 
a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb nyilvántartásból bárki számára 
megismerhetők, 
b)  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3)
bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat, 
c) az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az alkalmasság igazolása körében bemutatott 
ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építés- vagy szolgáltatási 
koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó információkat és adatokat, 
cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre vonatkozó információkat és
adatokat, 
d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem értve a leírásnak azt a 
jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által 
igazoltan fennállnak, 
e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem értve a szakmai ajánlatnak 
azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő 
által igazoltan fennállnak és a (3) bekezdés alapján nincs akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak. 
(3) A gazdasági szereplő nem tilthatja meg nevének,  címének (székhelyének,  lakóhelyének),  valamint olyan
ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát,
amely a 76. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló - a (2) bekezdés
hatálya alá nem tartozó - részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra
hozatalát megtilthatja. 
(4)  Ha  a  gazdasági  szereplő  meghatározott  információk,  adatok  üzleti  titokká  nyilvánítása  során  az  (1)-(3)
bekezdésben  foglaltakat  nem  tartotta  be,  az  ajánlatkérő  hiánypótlás  keretében  köteles  felhívni  az  érintett
gazdasági szereplőt a megfelelő tartalmú dokumentum benyújtására.
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AZ ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA, ÉS AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE

1. Az ajánlattételi felhívást és a közbeszerzési dokumentumokat az Ajánlatkérő képviselője az 
EKR rendszeren keresztül egyidejűleg küldi meg valamennyi ajánlattételre felkért cég részre.

2.  A  cégek  benyújtják  közbeszerzési  és  szakmai  ajánlatukat,  amelyeket  az  Ajánlatkérő
ellenőriz. Szükség esetén hiánypótlási felhívást küld ki az Ajánlatkérő, az ajánlattevők pedig
az előírt határidőre benyújtják a hiánypótlásokat.

Az előírt iratok az ajánlat benyújtásakor valamennyi ajánlattevő esetében (Kbt. 57. § (2) bek):

EKR nyilatkozatok listája 
AF.V.2)2. alapján: Kbt. 66. § (2) bek. alapján ajánlattevői nyilatkozat 
AF.V.2)2. alapján: Kbt. 66. § (5) bek. FELOLVASÓLAP 
AF.III.1.1) alapján: Ajánlattevői nyilatkozata a kizáró okok igazolására (Kbt. 62. § (1) bek. g)-k)
m) q) pontokra) 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bek. alapján
AF.III.1.1) alapján: Ajánlattevői nyilatkozata Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb)  alpontjára
AF.  III.1.1)  alapján:  321/2015.  (X.  30.)  Korm.  rendelet  17.  §  (2)  bek.  alapján  Ajánlattevő
nyilatkozata a kizáró okokról az alvállalkozók vonatkozásában. A nyilatkozatot akkor is be kell
nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. a
kizáró okok igazolására (Kbt. 62. § (1) bek. g)-k) m) q) pontokra)
AF.III.1.1) alapján:  Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okokról az alvállalkozók vonatkozásában
Kbt. 62. § (1) bek. g)-k) m) q) pontokra. (Kbt. 67. § (4) bek.) 
AF.III.1.2) P.1. és M.1. pont, valamint a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján az Ajánlattevő a Kbt.
67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozata az alkalmassági előírásokra
Nyilatkozat a folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról

minta /
fájlnév

fájl
formátum

AF.V.2)2.  alapján: Kbt. 66. §  (6) bek. alapján az ajánlat benyújtásakor
már ismert alvállalkozók megnevezése

1. pdf

AF.V.2)2. alapján: Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében
az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §).

adott
esetben

pdf

AF.V.2)3. alapján  aláírási  címpéldány  vagy  aláírási  minták  az
ajánlattevő, az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában részt
vevő gazdasági szereplő képviseletére; adott esetben meghatalmazás, és
a meghatalmazott aláírási címpéldánya/mintája

adott
esetben

pdf

SZAKMAI AJÁNLAT
SZAKMAI AJÁNLAT részei: a) a megajánlott termékek olyan részletes-
ségű magyar nyelvű leírása, amelyből megállapítható, hogy a megaján-
lott termék megfelel a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
műszaki követelményeknek. Érvénytelen az ajánlat, ha a megajánlott ter-
mék a benyújtott szakmai ajánlat alapján nem felel meg a jelen közbe-
szerzési dokumentumok műszaki előírásainak. A szakmai ajánlat hiány-
pótlása kapcsán felhívjuk a figyelmet a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pont-
jára. 

pdf 
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b) A megajánlott termék gyártójának és típusának, származási helyének
megjelölése kötelező, ezen információk hiánya nem pótolható és az aján-
lat érvénytelenségével jár.

3. Az ajánlatok felbontása:  Az ajánlatok felbontására az ajánlati felhívás IV.2.5. pontjában
meghatározott  időben  kerül  sor  az  EKR.r.  15-16.§  figyelembe  vételével.  Az  ajánlatok
felbontásáról és ismertetéséről ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított
öt napon belül megküld az összes ajánlattevőnek.

4.  AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE: Valamennyi rész esetében az értékelési szempontok
és  súlyszámokat  az  ajánlattételi  felhívás  tartalmazza.  Az  ajánlatok  értékelési  szempontok
szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 1-100.
Módszer: Valamennyi értékelési szempont esetében a legkedvezőbb ajánlati elem a maximális
100 pontot kapja; a további ajánlati elemek pontértékének meghatározását:

A) az egyenes arányosítás módszerével értékeli Ajánlatkérő 
 Jótállás,
 Alkatrész-, és szervizellátás időtartama a szerződéskötés napjától számított hónapban,

B) a fordított arányosítás módszerével értékeli Ajánlatkérő
 Ajánlati ár,
 Helyszíni hibaelhárítás megkezdése a bejelentéstől számított egész órában,

5. Az ajánlatokat a benyújtást követően az Ajánlatkérő a Kbt. 69-70. § szerint értékeli.

Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését, és ennek megfelelően az értékelési
sorrendben legkedvezőbb és az azt követő ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.

A  Kbt.  69.  § (4)  bekezdés  alapján  -  jelen  eljárásban  az  alkalmassági  követelmények
tekintetében  -  az  ajánlatkérő  köteles  az  eljárás  eredményéről  szóló  döntés  meghozatalát
megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt
öt munkanapos határidő tűzésével felhívni az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások
benyújtására. 
Ha a legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő nem vagy az esetleges hiánypótlást, illetve felvi-
lágosítás kérést  követően sem megfelelően nyújtja be az igazolásokat,  az ajánlatkérő ezen
ajánlattevő ajánlatának figyelmen kívül hagyásával az értékelési szempontokra figyelemmel
legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel az igazolások benyújtására. 

Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálása során ellenőrzi, hogy az ajánlatban feltüntetett informá-
ciók nem mondanak- e ellent a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti követelményeknek.

Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntésben csak olyan ajánlattevőt nevezhet meg nyertes aján-
lattevőként, aki az alkalmassági követelmények, és a kizáró okok tekintetében az e törvény-
ben és a külön jogszabályban foglaltak szerint előírt igazolási kötelezettségének eleget tett.

6. Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nem-
csak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú követ-
kező legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására. 
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7. Kbt. 70. § alapján az Ajánlatkérő a Kbt. 69. §-tól eltérően az ajánlatok bírálata és értékelése
nélkül meghozhatja az eljárás eredménytelenségéről szóló döntést, ha az adott eljárásban vég-
leges árajánlatok mindegyike meghaladja a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét. 

8. Az ajánlatok benyújtását követően a Kbt. 69. § (4) alapján benyújtandó iratok:

Tartalom
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása
P.1.  Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) csatolnia kell - a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján - cégszerűen aláírt nyilatko-
zatát az ajánlati felhívás feladását megelőző három, mérleg-fordulónappal lezárt
üzleti év közbeszerzés tárgyából származó – általános forgalmi adó nélkül szá-
mított – árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő (közös ajánlattevő) mikor
jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok
rendelkezésére állnak.

pdf

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolása
M.1. Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) a) pontja, 21/A.
§ pontja és 23. § szerint csatolja az Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolá-
sában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, vagy a szerződést kötő másik fél
által adott igazolást. 

pdf

9. Amennyiben az igazolások benyújtására felszólított cég megfelelően benyújtja igazolásait,
nyilatkozatait,  az eljárás eredményhirdetése következik; a szerződéskötési moratórium után
pedig a szerződéskötés. 

AJÁNLATTAL KAPCSOLATOS HIÁNYPÓTLÁS, FELVILÁGOSÍTÁS
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Ajánlatkérő  az  összes  Ajánlattevő  számára  azonos  feltételekkel,  a  Kbt.  71.  §-ában
meghatározott módon hiánypótlást biztosít3. 

3 Kbt. 71.  § (1)  Az  ajánlatkérő  köteles  az  összes  ajánlattevő  és  részvételre  jelentkező  számára  azonos
feltételekkel  biztosítani  a  hiánypótlás  lehetőségét,  valamint  az  ajánlatban  vagy  részvételi  jelentkezésben
található,  nem egyértelmű kijelentés,  nyilatkozat,  igazolás  tartalmának tisztázása érdekében az  ajánlattevőtől
vagy részvételre jelentkezőtől felvilágosítást kérni.

(2) A hiánypótlásra vagy a felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítást az ajánlatkérő a többi ajánlattevő
vagy részvételre jelentkező egyidejű értesítése mellett közvetlenül köteles az ajánlattevő, illetve részvételre je-
lentkező részére megküldeni, megjelölve a határidőt, továbbá a hiánypótlási felhívásban a pótlandó hiányokat.

(3) A hiányok pótlása csak arra irányulhat, hogy az ajánlat vagy részvételi jelentkezés megfeleljen a közbe-
szerzési dokumentumok vagy a jogszabályok előírásainak. A hiánypótlás során az ajánlatban vagy részvételi je-
lentkezésben szereplő iratokat - ideértve a 69. § (4)-(5) bekezdése szerint benyújtandó dokumentumokat is - mó-
dosítani és kiegészíteni is lehet.

(4) Ha az ajánlatkérő megállapítja, hogy az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásá-
hoz olyan gazdasági szereplő kapacitásaira támaszkodik, vagy olyan alvállalkozót nevezett meg, amely a 62. §
(1) bekezdés a)-h), k)-n) és p) pontja szerinti, korábbi eljárásban tanúsított magatartás alapján a j) pontja szerinti
vagy - ha az ajánlatkérő előírta - a 63. § szerinti kizáró ok hatálya alatt áll, a kizáró okkal érintett gazdasági sze-
replő kizárása mellett hiánypótlás keretében felhívja az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt a kizárt helyett
szükség esetén más gazdasági szereplő megnevezésére.

(5) Amíg bármely ajánlattevő vagy részvételre jelentkező számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtásá-
ra - a (2) bekezdés szerinti felszólításban, illetve értesítésben megjelölt - határidő van folyamatban, az ajánlatte-
vő vagy részvételre jelentkező pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az ajánlatkérő nem hívta fel hiánypót-
lásra.

(6) Az ajánlatkérő köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban nem sze-
replő hiányt észlelt. Nem köteles az ajánlatkérő újabb hiánypótlást elrendelni, ha a hiánypótlással az ajánlattevő
vagy részvételre jelentkező az ajánlatban vagy a részvételi jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági sze-
replőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, feltéve,
hogy az eljárást megindító felhívásban feltüntette, hogy ilyen esetben nem - vagy csak az általa meghatározott
korlátozással - rendel el újabb hiánypótlást. A korábban megjelölt hiány a későbbi hiánypótlás során már nem
pótolható.

(7) Az ajánlatkérő kizárólag az (1)-(2) bekezdésben foglaltak szerint  és  csak olyan felvilágosítást  kérhet,
amely az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések elbírálása érdekében szükséges.

(8) A hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása:
a) nem járhat a 2. § (1)-(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével és
b) az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses kötelezettsége végrehajtásának

módjára vagy a szerződés más feltételeire vonatkozó dokumentum tekintetében csak olyan nem jelentős, egyedi
részletkérdésre vonatkozó hiba javítható vagy hiány pótolható, továbbá átalánydíjas szerződés esetén az árazott
költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy töröl-
hető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között
az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja.

(9) A 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez az ajánlatkérő által bemutatni kért szakemberek sze-
mélye hiánypótlás keretében csak úgy változhat, hogy a hiánypótlásban az értékeléskor figyelembe veendő min-
den releváns körülmény tekintetében a korábbival legalább egyenértékű szakember kerül bemutatásra. Ha a hi-
ánypótlás során a korábbinál nagyobb tapasztalattal, magasabb képzettséggel rendelkező személy kerül bemuta-
tásra, az ajánlatkérő az értékeléshez akkor is csak az általa pótoltatott szakember adatait veheti figyelembe, a hi-
ánypótlás ilyenkor is csak az érvényessé tételt szolgálja, és nem eredményezi az értékeléskor figyelembe veendő
tényezők változását.

(10) Az ajánlatkérő köteles meggyőződni arról, hogy a hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása az e §-ban
foglaltaknak megfelel. A (3) vagy (8)-(9) bekezdés rendelkezéseinek megsértése esetén, vagy ha a hiánypótlást,
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III. MŰSZAKI LEÍRÁS
(külön fájlban csatolva)

***

felvilágosítás megadását nem, vagy nem az előírt határidőben teljesítették,  kizárólag az eredeti ajánlati vagy
részvételi jelentkezési példányt (példányokat) lehet figyelembe venni az elbírálás során.
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IV. IRATMINTÁK
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1. számú melléklet
NYILATKOZAT

(Ajánlattevő részéről a Kbt. 66 § (6) bekezdés szerint)

Alulírott……………………………………………..,  mint  a(z)  ……………………….
cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában

N Y I L A T K O Z O M, hogy a

ELEKTROMOS TARGONCA ÉS NAPELEMES RENDSZER 

1. RÉSZ: HOMLOKVILLÁS ELEKTROMOS TARGONCA (1 DB)

2. RÉSZ: NAPELEMES RENDSZER BESZERZÉSE

tárgyú közbeszerzési eljárásban cégünk nyertessége esetén a teljesítésbe

a) alvállalkozó(ka)t veszünk igénybe:

A  közbeszerzésnek  azon  része,  vagy  részei,
amelynek  teljesítéséhez  az  ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni:
A szerződés értékének %-a:
Alvállalkozó megnevezése és címe:

b) a teljesítésbe alvállalkozó(ka)t nem veszünk igénybe.

2018.  év ……………… hó …… nap

…………………..………………..…..
                                                                                      cégszerű aláírás
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A KÖRNYEZETVÉDELMI, SZOCIÁLIS ÉS MUNKAJOGI
KÖVETELMÉNYEKRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS A KBT. 73. § (5) BEKEZDÉS

SZERINT:

Az alábbiakban tájékoztatást adunk a közbeszerzési eljárások ajánlattevőinek azon szerveze-
tekről, akiktől a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekre vonatkozó azon
kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni tájékoztatást
lehet kérni:

Budapest Fővárosi Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási
Szervének Munkavédelmi Felügyelősége
1056 Budapest, Bástya u. 35.
Postacím: 1438 Budapest Pf. 520.
tel: 06-1-323-3600
fax: 06-1-323-3602
E-mail: budapestfv-kh-mmszsz@ommf.gov.hu

Budapest Fővárosi Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási
Szervének Munkaügyi Felügyelősége
1132 Budapest, Visegrádi u. 49.
Postacím: 1438 Budapest Pf. 520.
tel: 06-1-323-3600
fax: 06-1-323-3602
E-mail: budapestfv-kh-mmszsz@ommf.gov.hu

Adózás:
NAV
1054 Budapest, Széchenyi u. 2.
Tel.: +36 1 428-5100
Fax: +36 1 428-5382
Kék szám: +36 40 424-242
A területileg illetékes regionális igazgatóságok elérhetősége a www.nav.gov.hu internetcímen
található

Környezetvédelem:
Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.
Tel.: +36 1 224-9100
Fax: +36 1 224-9262
A területileg illetékes felügyelőségek elérhetősége a www.orszagoszoldhatosag.gov.hu
internet-címen található

Egészségvédelem:
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ)
Székhely: 1097 Budapest, Gyáli út 2-6.
Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839.
Tel.: +36-1-476-1100
Fax: +36-1-476-1390
Zöld szám: +36 80 204-264
Honlap: www.antsz.hu
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A regionális és kistérségi intézetek elérhetősége a www.antsz.hu internet-címen található.
Fogyatékossággal élők esélyegyenlősége:

Emberi Erőforrások Minisztériuma, Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság
Székhely: 1054 Budapest, Báthory u. 10.
Telefonszám: 06-1-795-54-78
e-mail: tarsadalmifelzarkozas@emmi.gov.hu

Foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium
Telefonszám: +36 1 473-8166 Telefax: +36 1 473-8164 Email: sandor.czomba@ngm.gov.hu
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Székhely: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23.
Levelezési cím:1590 Budapest, Pf. 95 Tel.: +36-1-301-2900 Fax: +36-1-301-2903
Zöld szám: +36 80 204-258
Honlap: www.mbfh.hu

A területileg illetékes bányakapitányságok elérhetősége a www.mbfh.hu internet-címen talál-
ható.
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