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

I. KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS RENDJÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS 
KÖVETELMÉNYEKÉS INFORMÁCIÓK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE 
 
 

1. A dokumentációban alkalmazott egyes kifejezések értelmezése 
 

1.1. Ajánlatkérő: a 2. pontban meghatározott szervezet, amely azonos közbeszerzési eljárás 
eredményeként létrejövő szerződésben a Megrendelő 
Az ajánlatkérő és a Megrendelőfogalmakat általában, mint egyezőket alkalmazzuk.  
 

1.2. Ajánlattevő:az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be 
 

1.3. Közbeszerzési dokumentumok:minden olyan dokumentum, amelyet az ajánlatkérő a közbeszerzés 
vagy a koncesszió tárgya, illetve a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás leírása vagy 
meghatározása érdekében hoz létre, illetve amelyre ennek érdekében hivatkozik, így különösen az 
eljárást megindító hirdetmény, az eljárást megindító felhívásként alkalmazott előzetes tájékoztató, 
műszaki leírás, ismertető, kiegészítő tájékoztatás, javasolt szerződéses feltételek, a gazdasági szereplők 
által benyújtandó dokumentumok mintái, részletes ártáblázat vagy árazatlan költségvetés; 

 
1.4. Dokumentáció: az általános és speciális követelményeket tartalmazó irat és tervanyag, melyet az 

ajánlattevő vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó a jelen eljáráshoz kiadott ajánlati felhívás 
előírásait betartva elektronikus úton elért ésátvett.A dokumentáció átvétele az érvényes ajánlattétel 
feltétele. 
 

A dokumentáció rendelkezéseinek nem megfelelően benyújtott ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) 
pontja szerint érvénytelen. 
 

1.5. Szerződés: e törvény szerinti ajánlatkérő által, írásban megkötött, szolgáltatás megrendelésre irányuló 
visszterhes szerződés. 
 

1.6. alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött 
szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve azon gazdasági 
szereplőt, amely  

a) tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, 
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag 
eladóját, 
c) építési beruházás esetén az építőanyag eladját. 
 



4 
 

1.7. írásbeli vagy írásban: a közbeszerzési eljárás során tett nyilatkozatok, illetve eljárási cselekmények 
tekintetében bármely, szavakból vagy számjegyekből álló kifejezés, amely olvasható, 
reprodukálható, majd közölhető, ideértve az elektronikus úton továbbított és tárolt adatokat is; 
 

1.8. közbeszerzés megkezdése: a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárást megindító vagy 
meghirdető hirdetmény feladásának időpontja, a hirdetmény nélkül induló eljárás esetében pedig 
az eljárást megindító felhívás vagy a tárgyalási meghívó megküldésének, ennek hiányában a tárgyalás 
megkezdésének időpontja; 

 
1.9. gazdasági szereplő: bármely természetes személy, jogi személy, egyéni cég vagy személyes joga 

szerint jogképes szervezet, vagy ilyen személyek vagy szervezetek csoportja, aki, illetve amely a 
piacon építési beruházások kivitelezését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja; 

 
 

2. Az ajánlatkérő: 
 

AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 
Ajánlatkérő azonosítószáma: AK08875 
cím:   3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1. 
telefon: +36-48-506-000; +36-30-370-1333 
fax :  +36-48-506-001 
kapcsolattartó: Hordós-Nagy Zsuzsa 
e-mail: hordosnagyzsuzsa.anpi@gmail.com 
Honlap:  http://anp.nemzetipark.gov.hu 
 

3. Az ajánlatkérő nevében eljáró szervezet: 
 
NAGY ÉS KISS Ügyvédi Iroda 

cím:  1054 Budapest, Szabadság tér 7. (Bank Center Irodaház, Citi Torony, 6. emelet) 
telefon:  +36-1-328-0630 
fax:   +36-1-328-0631 
kapcsolattartó: dr. Kozák-Demendi Ágnes  
e-mail:  kozak-demendi.agnes@nagyeskiss.hu 

 
 

4. A teljesítés helye és határideje:  
 

A teljesítés helye: 
  

1. Telekes-völgy T-044 földtani alapszelvény (Varbóc, hrsz: 054a) 
2. Borda-völgyi Pz-33-2 földtani alapszelvény (Szendrőlád, hrsz: 0118) 
3. Borda-völgyi Pz-33-3-1 földtani alapszelvény (Szendrőlád, hrsz: 0118) 
4. Borda-völgyi Pz-33-3-2 földtani alapszelvény (Szendrőlád, hrsz: 0118) 
5. Borda-völgyi Pz-33-4 földtani alapszelvény (Szendrőlád, hrsz: 0118) 
6. Edelényi Templom-domb, Pz-34 földtani alapszelvény (Edelény, hrsz: 1566) 
7. Szendrői Vár-hegy-Pz-31 földtani alapszelvény (Szendrő, hrsz: 1/ 2) 
8. Szénvölgy-tetői földtani képződmény (Varbóc, hrsz: 052/3) 
9. Martonyi, Szár-hegy teteje, T-055 földtani alapszelvény (Martonyi, hrsz: 021a) 
10. Szögliget, Szádvár, T-105 földtani alapszelvény (Szögliget, hrsz: 076/b) 
11. Szögliget, Kettős bánya, T-106 földtani alapszelvény (Szögliget, hrsz: 073/1) 
12. Bódvarákó, Nyúlkert-lápai földtani képződmény (Bódvarákó, hrsz: 03/3c) 

mailto:hordosnagyzsuzsa.anpi@gmail.com
http://anp.nemzetipark.gov.hu/
mailto:kozak-demendi.agnes@nagyeskiss.hu


5 
 

 
NUTS kód: HU311 
 
Teljesítési határidő:  
 
Jelen szerződés határozott időtartamra jön létre. 
 
A szerződés teljesítésének a kezdő napja a munkaterület átadás-átvételének napja, amely a szerződés 
mindkét fél általi aláírását követő nyolc napon belül történik meg. Az átadás-átvétel pontos 
időpontjáról Ajánlatkérő képviselője a szerződéskötést követően haladéktalanul tájékoztatja a nyertes 
ajánlattevőt. 
 
A szerződés szerinti feladatok teljesítési/befejezési határideje: 240 nap a munkaterület átadás-
átvételének napjától számítva, azonban legkésőbb 2017. december 31. napja.  
 
Ajánlattevő a fentiekben megjelölt 240 napos teljesítési határidőnél kedvezőbb teljesítési határidőt is 
vállalhat naptári napokban számolva, amely külön értékelési részszempontot képez a felhívás 13) 
pontjában foglaltak szerint.  
 
A teljesítési/befejezési határidő az Ajánlatkérő általi átvétel napja, azaz a teljesítést a nyertes 
ajánlattevőnek akként kell megvalósítania, hogy az átadás-átvétel legfeljebb 30 naptári napja a fenti 
határidőbe beleférjen. 
 
A munkálatokat az egyes helyszíneken való megkezdés előtt jelezni, és egyeztetni köteles 
Ajánlatkérővel a nyertes ajánlattevő, amely egyeztetés nélkül nem kezdhető meg az új helyszínen 
beavatkozás.  
 
 
 

5. Többváltozatú ajánlat és részajánlat:   
 
Az ajánlattevő többváltozatú ajánlatot nem nyújthat be. 
 
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt. 
 
Indokolás: A szerződéses feltételek a beszerzés jellege miatt nem teszik lehetővé a részajánlatokra 
való bontást, mivel a szerződés szerinti teljesítési helyszínekhez kapcsolódó feladatok, valamint az 
elvégzendő geológiai és bányászati munkálatok szinte teljesen megegyezőek, valamennyi helyszínen 
ugyanazon munkákat kell elvégezni, továbbá a szerződés szerinti feladatok elvégzésére azonos cél 
érdekében, egy projekt keretében kerül sor, így a szerződéses feladatok műszakilag és gazdaságilag 
egységet alkotnak, melyre tekintettel a részajánlattétel biztosítása nem lehetséges. 
 

6. Az ajánlat költségei  
 

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

 
6.3 Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat nem szolgáltatja vissza sem egészben, sem 

részeiben, azokat nem bontja meg, az iratokat a Kbt. 46. § (2) bekezdése szerint kezeli. 
 

7. Az ajánlatok kidolgozásának feltételei 
 
7.1. Az ajánlattevőknek az eljárás során egy írásos ajánlatot kell elkészíteniük a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvénynek a nyílt eljárásra vonatkozó 
előírásaival összhangban. 

 
7.2. Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 71. § szakaszában meghatározottak szerint 

biztosít. 
 

7.3. Az ajánlattevőnek nyertesként történő kihirdetése esetén nincs lehetősége ajánlata, vagy a 
jelen dokumentáció bármely - akárcsak rész - kérdésének megváltoztatására sem. 

 
7.4. Az ajánlattevő a felhívásban és a dokumentációban meghatározottakkal kapcsolatban az 

ajánlattételi határidő lejártát megelőzően – a Kbt. 56. § (3) bekezdésében meghatározott 
határidő figyelembevételével – írásban kiegészítő információkért fordulhat az eljáróhoz, 
aki a kért információt az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőn belül 
megadja. A tájékoztatás tartalmát valamennyi ajánlattevő megkapja. Az írásbeli 
tájékoztatás oly módon kérhető, hogy a kérdéseknek fent hivatkozott határidők 
figyelembevételével meg kell érkezniük ajánlatkérő megbízottjához fax (+36 1 3280631), 
emailvagy kézbesítő útján. Ajánlattevő a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelemben foglalt kérdéseit 
a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem előterjesztésével egyidejűleg, a kiegészítő tájékoztatás rugalmas 
nyújtása érdekében szíveskedjen szerkeszthető formában, elektronikus úton akozak-
demendi.agnes@nagyeskiss.huemail címre is eljuttatni. 

 
Kiegészítő tájékoztatás kérése: Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást a kérés beérkezését 
követően ésszerű határidőn belül, e-mail-en adja meg. A Kbt. 56. § (2) bekezdése alapján 
a kiegészítő tájékoztatást úgy adja meg ajánlatkérő, hogy az ne sértse a gazdasági 
szereplők esélyegyenlőségét. Ajánlatkérő a tájékoztatás teljes tartalmát hozzáférhetővé 
teszi és megküldi valamennyi gazdasági szereplő részére, amely érdeklődését az eljárás 
iránt az ajánlatkérőnél jelezte, a kiegészítő tájékoztatás megadása során az ajánlatkérő 
nem jelöli meg, hogy a kérdést melyik gazdasági szereplő tette fel, valamint hogy válaszát 
az ajánlatkérő mely gazdasági szereplőknek küldte még meg. 

 
 

8. Az ajánlatok benyújtásának határideje és címe:  
 

 

8.1. Az ajánlatkérő az ajánlatot akkor tekinti határidőre benyújtottnak, ha az a felhívás 14.) pontjában 
megjelölt határidőre a megadott címre beérkezett. 

 
Az ajánlat benyújtásának címe:  
 

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 
3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1. Titkárság 

 

mailto:kozak-demendi.agnes@nagyeskiss.hu
mailto:kozak-demendi.agnes@nagyeskiss.hu
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8.2. Az ajánlat benyújtásának formai kellékei: 
 

Az ajánlatot írásban, 1 eredeti példányban, zárt csomagolásban, a felhívás 15.) pontjában megadott 
címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlatok 
benyújtása: Az ajánlatot írásban és zártan, egy (1) papír alapú példányban, valamint (a papír alapú 
ajánlatot beszkennelve tartalmazó), a papír alapú példánnyal mindenben megegyező egy (1) 
elektronikus másolati példányban (CD vagy DVD) kérjük benyújtani. 
K izárólag az ajánlattételi határidőig kézhez vett ajánlatok minősülnek határidőben benyújtott 
ajánlatnak. 

 
8.3. Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti 

összes adatot. 
 
9. Ajánlatok bontása  
 

9.1. Az ajánlatok bontására az ajánlattételi határidő lejártakor kerül sor. Az ajánlatok bontásánál 
a Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek jelen. A Kbt. 113. § (2) bekezdése 
értelmében Ajánlatkérő az ajánlatok bontásakor ismerteti, hogy mely gazdasági szereplőknek küldte 
meg saját kezdeményezésére az eljárást megindító felhívást. 
 
9.2. Az ajánlatok bontásának helye: 

 
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 

3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1. – Igazgatói Iroda 
 

 
10. Az ajánlatok bírálata 

 
10.1. Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérő, illetve a képviseletében eljáró megbízott írásban és a 
többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett, határidő megadásával ajánlattevőktől felvilágosítást kérhet 
azajánlatban található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása 
érdekében a Kbt. 71. § rendelkezéseinek megfelelően. 
 
10.2. Hiánypótlás: 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. 
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 
jelentkező részére megküldeni, megjelölve a határidőt, továbbá a hiánypótlási felhívásban a pótlandó 
hiányokat. 
A hiányok pótlása csak arra irányulhat, hogy az ajánlat vagy részvételi jelentkezés megfeleljen a 
közbeszerzési dokumentumok vagy a jogszabályok előírásainak. A hiánypótlás során az ajánlatban vagy 
részvételi jelentkezésben szereplő iratokat - ideértve a Kbt. 69. § (4)-(5) bekezdése szerint benyújtandó 
dokumentumokat is - módosítani és kiegészíteni is lehet. 

 
10.3 Felvilágosítás kérése: 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 
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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 törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak 
értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem 
befolyásolja. 
 
10.4 Számítási hiba: Ha az ajánlatkérő az ajánlatban az értékelésre 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 összesített ellenértéket vagy más - az ajánlatban megtalálható 
számításon alapuló - adatot. A számítási hiba javításáról az összes ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül, 
írásban, haladéktalanul tájékoztatni kell. 

 
 

11. Az ajánlatok értékelése 
 
A legjobb ár-érték arány az alábbi részszempontok szerint: 
 
Szempont        Súlyszám 
1. Ajánlati ár a teljes vállalkozói díjra  

vonatkozóan (nettó Ft)      90 
  

2. A felhívás 8. pontjában meghatározott 240 napos  
teljesítési határidőnél kedvezőbb teljesítési határidő  
vállalása (naptári napokban megadva)    10 

 
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és 
felső határa: 
 
Az adható részpontszámok alsó határa: 1, a felső határa: 10 
 
A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti 
pontszámot: 

 
Az 1. értékelési részszempont esetében fordított arányosítás, az alábbi képlet segítségével: 
P=[(A legjobb / A vizsgált) x ( Pmax-Pmin) ]+ Pmin 
ahol: 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa 
Pmin: a pontskála alsó határa 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
Ajánlatkérő számára ezen értékelési részszempont esetében a minél kisebb vállalás a kedvezőbb. 
 
 
A 2. értékelési részszempont esetében fordított arányosítás, az alábbi képlet segítségével: 
P=[(A legjobb / A vizsgált) x ( Pmax-Pmin) ]+ Pmin 
ahol: 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa 
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Pmin: a pontskála alsó határa 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
Ajánlatkérő számára ezen értékelési részszempont esetében a minél kisebb vállalás a kedvezőbb. 
 
 
Résszempontonként az ajánlatkérő számára legkedvezőbb ajánlat kapja a maximális 10 (tíz) pontot. 
A fenti módszerek alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal megszorzásra, majd 
részszempontonként összeadásra kerülnek. 
A legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatnak. 
Ajánlatkérő a számítás során kettő tizedes jegyig kerekít a matematikai kerekítés szabályai szerint. 
 
A 2. értékelési részszempont tekintetében Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Felolvasólapon az ajánlattevő 
kizárólag azt a naptári napokban meghatározott időtartamot írhatja be, amely kedvezőbb határidőt a 
felhívás 8. pontjában napokban meghatározott 240 napos teljesítési időhöz képest vállal (így tehát 
például 210 napot).  
Amennyiben az ajánlattevő a felhívás 8. pontjában meghatározott teljesítési határidőhöz képest nem 
kíván előteljesítést vállalni, akkor a felhívás 8. pontjában szereplő 240 napot kell a Felolvasólapra 
beírnia, amelyre Ajánlatkérő 1 pontot ad. 
 
Ajánlatkérő rögzíti továbbá a Kbt. 77. § (1) alapján, hogy a 2. értékelési résszempont esetében a 
200nap, illetve annál kisebb megajánlásokra a ponthatár felső értékével egyező pontszámot ad (10 
pont) (értékelési felső limit). 
 
A 2. értékelési részszempont vonatkozásában Ajánlatkérő rögzíti, hogy a legkedvezőbb ajánlati 
elemet jelentő vállaláson felüli vállalások esetében is, a többi ajánlat pontszámának kiszámításakor a 
legkedvezőbbnek minősülő ajánlati elem értéke kerül a képletben behelyettesítésre. 
 
A Kbt. 76. § (13) bekezdésére tekintettel Ajánlatkérő továbbá előírja, hogy a 2. értékelési 
részszempont szerinti teljesítési határidőre vonatkozó ajánlattevői megajánlás alátámasztása 
érdekében az ajánlattevőnek ajánlatában be kell nyújtania a szerződés teljesítése tekintetében 
elkészített, havi bontású vonalas ütemtervet, amelyben valamennyi teljesítési helyszín feltüntetésre 
kerül, valamint valamennyi szerződéses feladat elvégzésének időtartama megállapítható. Az 
elkészített ütemtervnek nem szükséges dátumszerűen meghatározott időpontokat tartalmaznia, 
azonban a vállalt teljesítési időtartam (x nap) lebontásának, részletezésének és alátámasztásának 
egyértelműen ki kell derülnie belőle. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ütemterv 
tartalma (a vállalt időtartamok tekintetében) a szerződés kötelező részét fogja képezni, amelynek 
betartása a nyertes ajánlattevő szerződéses kötelezettsége, és az kizárólag a Kbt. 141. § 
rendelkezéseinek megfelelően módosítható. 
 

12. A közbeszerzési eljárás nyelve 
 

Az eljárás nyelve a magyar. Amennyiben az ajánlatban idegen nyelvű dokumentum kerül becsatolásra, 
úgy ajánlattevő köteles annak felelős magyar fordítását is az ajánlathoz csatolni. 

 
Felelős fordítás alatt olyan fordítást ért Ajánlatkérő, ahol az ajánlattevő képviseletére jogosult személy 
vagy a fordítást végző nyilatkozik, hogy a fordítás hitelesen visszaadja az eredeti irat tartalmát. A nem 
magyar nyelven készült, illetve felelős magyar fordítással - ajánlatkérői hiánypótlást követően - el nem 
látott dokumentumokban foglaltakat az ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során nem veszi figyelembe. 
A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős. 
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13. Üzleti titok 
 

Ajánlattevőnek az ajánlatában esetlegesen előforduló üzleti titokra vonatkozóan egyértelműen 
nyilatkoznia kell, figyelembe véve a Kbt. 44. §-ában foglaltakat. 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. 

 
14. Iratbetekintés 

 
Az adott eljárásban részt vett ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az ajánlatok vagy részvételi 
jelentkezések elbírálásáról készített összegezés megküldését követően kérheti, hogy más gazdasági 
szereplő ajánlatának vagy részvételi jelentkezésének - ideértve a hiánypótlást, felvilágosítást, valamint a 
72. § szerinti indokolást is - üzleti titkot nem tartalmazó részébe betekinthessen. Az iratbetekintésre 
vonatkozó kérelemben a gazdasági szereplő köteles megjelölni, hogy milyen feltételezett jogsértés 
kapcsán, az ajánlat vagy részvételi jelentkezés mely részébe kíván betekinteni. Az iratbetekintést 
munkaidőben, a kérelem beérkezését követő két munkanapon belül kell biztosítani. A betekintést az 
ajánlatkérő a gazdasági szereplő által megjelölt feltételezett jogsértéshez kapcsolódó jogérvényesítéséhez 
szükséges mértékben köteles biztosítani. Más gazdasági szereplő ajánlatának vagy részvételi 
jelentkezésének teljes körű átvizsgálása a betekintés körében nem lehetséges. 

 
15. Közös ajánlattétel:  

Ha több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, akkor az arról szóló - egyetemleges teljesítési 
kötelezettségvállalást tartalmazó - megállapodást az ajánlathoz csatolni kell. A megállapodás 
minimális tartalmi elemeit a további közbeszerzési dokumentumok (dokumentáció) tartalmazza. 
Közös ajánlattevőknek a Kbt. 35. §-ban foglaltakat be kell tartaniuk.  
 
Felhívjuk a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy a Kbt. 113. § (2) alapján az eljárásban kizárólag 
azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, amelyeknek az ajánlatkérő az eljárást megindító 
felhívást megküldte. Bármely gazdasági szereplő, amelynek az ajánlatkérő az eljárást megindító 
felhívást megküldte, jogosult közösen ajánlatot tenni, illetve közös részvételi jelentkezést benyújtani 
olyan gazdasági szereplővel is, amelynek az ajánlatkérő nem küldött eljárást megindító felhívást. 
 
Amennyiben közös ajánlattételre kerül sor, akkor a közös ajánlattevők kötelesek becsatolni 
együttműködési megállapodásukat amely legalább a következőket tartalmazza: 
- a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása a szerződéses kötelezettségek teljesítésére, 
amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülnek;  
- a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselő - a Kbt. 35. § (2) bekezdés alapján - 
megnevezése, valamint a cégjegyzésre jogosult - ajánlatot aláíró - személy(ek) neve, beosztása. 
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II. AZ ELJÁRÁS SORÁN BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK 

1. Tartalomjegyzék (Iratminták: 1. sz. melléklet) 

2. Felolvasólap (Iratminták: 2. sz. melléklet) 

3. 
Ajánlati nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján – eredeti példány 
(Iratminták: 3. sz. melléklet) 

4.  
A Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat a KKV minősítésről (Iratminták: 4. 
sz. melléklet) 

5.  
A Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozat alvállalkozókról (Iratminták: 5. sz. 
melléklet) 

6. 
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 65. § (7) bekezdése tekintetében (Opcionális) (6. 
melléklet) 

7. 
Kapacitást nyújtó szervezet igénybevétele esetén a kapacitást rendelkezésre 
bocsátó szervezet szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását 
tartalmazó okirata, a felhívás 12. pontjában leírtak szerint 

8. 
A Kbt. 67. § (4) bekezdése és 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 17. § (2) bek. szerinti 
nyilatkozat (Iratminták: 7.a. sz. melléklet) 

9. Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okokról – cégszerűen aláírva (7.b. melléklet) 

10. 
A Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpont szerinti kizáró ok fenn nem állásáról 
szóló nyilatkozat (Iratminták 7.c. melléklet) 

11. 
Nyilatkozat P/1 alkalmassági követelménynek való megfelelésről – cégszerűen 
aláírva (Iratminták 8. sz. melléklet) 

12. 
Nyilatkozat M/1 alkalmassági követelménynek való megfelelésről – cégszerűen 
aláírva (Iratminták 9. sz. melléklet) 

13. 
Ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldánya, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) 
bekezdés szerinti aláírási-mintája 

14. 
A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre 
jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó írásos 
meghatalmazás 

15. Nyilatkozat változásbejegyzési eljárásról – (Iratminták 10 sz. melléklet) 

16. 
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott 
változásbejegyzési kérelem, és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött 
igazolás 

17. 
Közös ajánlattevők jelen közbeszerzési eljárásra tekintettel aláírt hatályos 
(konzorciális) szerződése 

18. Nyilatkozat az üzleti titokra vonatkozóan (opcionális) 

19. Nem magyar nyelvű dokumentum esetén annak felelős fordítása (opcionális) 



 

12 
 

 
 
 

. 
 
 

 

 
 
  

20. 
A 2. értékelési részszempont alátámasztására benyújtandó havi bontású vonalas 
ütemterv 
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III. NYILATKOZATMINTÁK, FORMANYOMTATVÁNYOK 
 
 

Az ajánlatban a formanyomtatványok tekintetében a mintákkal tartalmilag egyező dokumentumokat kell 

benyújtani. 

Ajánlattevő köteles a Felhívás, valamint dokumentáció követelményeivel teljes mértékben összhangban 

lévő Ajánlatot benyújtani. 

A dokumentációban meghatározott, illetve kért nyilatkozatok mindegyikét a felhívásban és a 

dokumentációban megfogalmazottak szerint kell megtenni. Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság 

érvényben lévő tájékoztatóiban szereplő igazolási módokat elfogadja. 

A műszaki, illetve szakmai alkalmasság megítélésére szükséges csatolt dokumentumokból egyértelműen 

ki kell derülnie az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelménynek való megfelelősségnek. 

Az ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívás, jelen dokumentáció, a Közbeszerzési Törvény és 
valamennyi hatályos jogszabály figyelembevételével kell ajánlatát elkészítenie. 

 
 

(külön dokumentumban áll rendelkezésre) 
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IV. SZERZŐDÉSTERVEZET 
 

(külön dokumentumban áll rendelkezésre) 
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V. KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS 
 

(Megvalósítási tervdokumentáció) 
 

 
(külön dokumentumban áll rendelkezésre) 

 

 

 

 
 
 


