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FAX-on továbbítandó! 

"SÜRGŐS" 

Tárgy: az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára ( 1067. Budapest, VI. ker. 

Eötvös utca 7.)  

AJÁNLATTÉTELI  FELHÍVÁSA 
 

 közbeszerzési eljárásban 
 

 

Tisztelt Ajánlattevő! 

 

Az alábbiakban  küldjük meg Önöknek az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, 

mint ajánlatkérő  által kiírt „Határozott időre szóló, átalánydíjas vállalkozási szerződés 

teljeskörű, emeltszintű informatikai rendszertámogatási szolgáltatások nyújtására 
(Teljeskörű, emeltszintű IT SUPPORT 2016-2017)”tárgyú közbeszerzési eljárás 

Ajánlattételi Felhívását.  

 

Az ajánlattételhez szükséges részletes információkat tartalmazó Ajánlattételi 

Dokumentációt  E-mailon küldjük meg Önöknek. 

 

Az ajánlattételi határidő: 2015. október   14-én 10:00 óra. 
 

Az ajánlat benyújtásának címe: 1067. Budapest, VI. ker. Eötvös utca 7. sz., 415.számú 

szoba. (Polgár Sándor részére) 

 

Kérjük, hogy jelen Ajánlattételi Felhívás megküldését, és a Közbeszerzési  Dokumentáció 

sikeres letöltését  válasz-emailjükban  a kapcsolattartási ponton visszajelezni szíveskedjen! 

 

Amennyiben nem kapták volna meg teljes terjedelmében az Ajánlattétlei Felhívást,  úgy 

ezt a tényt a kapcsolattartási ponton haladéktalanul visszajelezni szíveskedjenek! 

 

Amennyiben nem kívánnak jelen közbeszerzési eljárásban ajánlatot tenni, úgy ezt a 

tényt is haladéktalanul visszajelezni szíveskedjenek. 

Budapest, 2015. október 6. 

Köszönettel: 

 

Polgár Sándor  
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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 
 

a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma:  

 

Hivatalos név: Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára  

Postai cím: 1067 Budapest VI. ker. Eötvös utca 7.  (Magyarország)  

 

b) Kapcsolattartási pont(ok):  

Címzett: Polgár Sándor  

Telefon: 06-1-413-2351  

E-mail:  polgar@abtl.hu  

Fax:       06-1- 413-16-47  

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.abtl.hu  

 

c) A választott eljárás: Kbt. III.rész, nemzeti eljárásrendben lefolytatásra kerülő, 

hirdetmény közzététele nélküli Kbt. 122/A.§ szerintii  közbeszerzési eljárás, 

tekintettel arra, hogy a szolgáltatás becsült értéke nem éri el a nettó 25.000.000 

forintot. 

 

d) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak beszerzési 

helye és pénzügyi feltételei: A dokumentációt térítésmentesen az Ajánlatkérő 

elektronikus formában az ajánlattevők részére a felhívással együtt megküldi.  

 

e) A közbeszerzés tárgya és mennyisége (nómenklatúra):  

 

  CPV kódok: 

  

A

 

s

z

erződés tárgya: határozott időre szóló, átalánydíjas vállalkozási szerződés 

teljeskörű, emeltszintű informatikai rendszertámogatási szolgáltatások nyújtására.   

(Teljeskörű, emeltszintű IT SUPPORT 2016-2017) 

 

Jelen közbeszerzési eljárás alapján Ajánlatkérő az Állambiztonsági Szolgálatok 

Történeti Levéltár adatközpontjában üzemelő  informatikai rendszer (IT rendszer) 

teljeskörű,  emeltszintű rendszertámogatási szolgáltatások (teljeskörű, emeltszintű IT 

SUPPORT) nyújtására kíván szerződést kötni,  a közbeszerzési Dokumentációban 

foglalt tartalommal, vállalkozói  átalánydíj megfizetése ellenében,  a határozott időre 

kötött  szerződés időtartama alatt.  

 

A rendszerben működő eszközök amelyekre a jelen közbeszerzési eljárás szerinti 

szolgáltatásnyújtás vonatkozik, a Közbeszerzési Dokumentáció mellékeltét képező 

szerződés 3.2. pontja tartalmazza. (Eszközlista) 

 

50312600-1 Informatikai berendezések karbantartása és javítása. 

50324100-3 Rendszer-karbantartási szolgáltatások. 

72267100-0 Informatikai szoftver karbantartása. 

72600000-6 Számítógépes támogatási és tanácsadói szolgáltatások. 
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A teljeskörű, emeltszintű IT SUPPORT szolgáltatásnyújtás részletes feltételeit 

egyebekben  a Dokumentáció mellékletét képező „Lényeges szerződéses feltételek” 

tartalmazzák. 

 

f)      A szerződés meghatározása, aminek megkötése érdekében tárgyalni kívánnak: 
vállalkozási szerződés 

 

g) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:  

 

Ajánlatkérő a szerződést két éves (24 havi) határozott időtartamra - 2016. jan. 1-től – 

2017. december  31-ig tartó két éves  időszakra köti. 

 

h) A teljesítés helye: ajánlatkérő székhelye 

 

i)  Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetve hivatkozás a vonatkozó 

előírásokra:  
 

Ajánlatkérő (Megrendelő)   előleget nem fizet. A nyújtott szolgáltatás ellenértékét 

Ajánlatkérő (Megrendelő) havonta utólag fizeti meg.   Ajánlatkérő (Megrendelő) a 

szerződésszerű teljesítést (a szolgáltatás-nyújtás megfelelőségét) havonta  „Teljesítési 

igazolás” kiállításával ismeri el, illetve  igazolja.  A tárgyhóra esedékes számla csak 

„Teljesítési igazolás” birtokában, a teljesítésigazolásban meghatározott összegre 

állítható ki.  

Az ellenérték kiegyenlítése a számla kiállítását követő legkésőbb 30 naptári napon 

belül, banki átutalással  történik.  

A számla kiegyenlítésére egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény (Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak is, illetve Ajánlatkérő 

késedelmes fizetése esetére a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155 § (1) (2) is 

értelemszerűen irányadók. 

Ajánlatkérő szerződéses feltételként írja elő a Kbt. 125.§ (4) – (7) bekezdésekben 

foglaltak kötelező alkalmazását. 

 

j) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e részekre ajánlatot: nem.  

 

k) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú ajánlatot: nem  
 

l) Az ajánlatok elbírálásának szempontjai: a legalacsonyabb összegű érvényes 

ajánlat kerül az eljárás nyerteseként kihirdetésre. 

 

m)  Kizáró okok: 
 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság 

igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdésének hatálya alatt 

áll. Az eljárásban nem lehet továbbá ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) 

bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak. 

 

Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, és az alkalmasság 

igazolásában olyan gazdasági szereplőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során 

következnek be. 
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Igazolási mód: Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 122. § (1) bekezdése, valamint a 

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

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

Kormányrendelet 12. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 56. § (1)-(2) 

hatálya alá. 

 

Az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet 

tekintetében ajánlattevő a Kbt. 58. § (3) bekezdése, valamint a 310/2011. (XII. 23.) 

Kormányrendelet 10. § szerint csak nyilatkozni köteles a kizáró okok hatálya 

hiányáról.  

 

A nyilatkozatok kiállításának időpontja nem lehet régebbi, mint az eljárás 

megindításnak időpontja, azaz a felhívás megküldésének időpontja. 

 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Közbeszerzési Hatóság alábbi útmutatóira: 

 

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 

törvény 56-57. §-ában, valamint a közbe-szerzési eljárásokban az alkalmasság és a 

kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának 

módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-3. §-ában hivatkozott 

igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon 

letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (KÉ 2014. évi 57. szám; 2014. május 

16.) Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, 

kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és 

adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett 

gazdasági szereplők vonatkozásában (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) 

 

n)  Az alkalmassági követelmények:  

  

P.: Pénzügyi, illetve gazdasági alkalmasság:  

 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

 

P/1 Ajánlattevő a 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 14. § (1) bekezdés b) alapján 

csatolja a felhívás megküldést megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozóan saját 

vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának releváns oldalait 

(ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). 

Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a 310/2011. (XII. 23.) 

Kormányrendelet szerinti céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a 

beszámoló csatolása nem szükséges, azonban erre a körülményre az ajánlatban utalni 

kell.  

 

(A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése szerinti esetben - később 

alakult cégek esetében - a működésének ideje alatt (az eljárást megindító felhívás 

megküldésének időpontjáig) a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységből származó, 

általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló nyilatkozat csatolása 

szükséges.) 
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Ha az ajánlattevő a kért szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi 

formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló 

nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt 

alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által 

megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja 

pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás 

kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely 

tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem 

lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági 

követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által 

elfogadott módjáról.  

 

Az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 55. § (5) -(6) bekezdése alapján az 

ajánlattevő(k) bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is 

megfelelhetnek, az ott előírtak betartásával. A Kbt. 56. § (6) bekezdés c) pontjának 

alkalmazása esetén az ajánlattevő köteles ajánlatában benyújtani az alkalmasság 

igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet a Ptk. 

6:419. §-ában foglaltak szerint szerinti kezességet vállal ajánlatkérőt az ajánlattevő 

teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár 

megtérítéséért.  

 

 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 

 

P/1. Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, amennyiben a mérleg szerinti eredménye 

a felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évből egynél többször negatív volt. 

(A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése alkalmazása esetén, a 

közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységből származó,  általános forgalmi adó nélkül 

számított megkövetelt árbevételnek működésének ideje alatt (az ajánlati felhívás 

megküldésének időpontjáig) el kell érni legalább a nettó 20 millió forintot.) A 

közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységből származó bevételnek az alábbiak 

minősülnek:  

- Informatikai berendezések karbantartása és javítása.  

- Rendszer-karbantartási szolgáltatások.  

- Informatikai szoftver karbantartása.  

- Számítógépes támogatási és tanácsadói szolgáltatások. 

Az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 55. § (5) és (6) bekezdés a) és c) 

alpontjai alkalmazásával az ajánlattevő(k) bármely más szervezet (vagy személy) 

kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, az ott előírt 

dokumentumok/nyilatkozatok/igazolások csatolásával.  

 

M.: Műszaki, illetve szakmai alkalmasság: 

 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

 

M/1. A 310/2011. Kormányrendelet 15. § (3) a) pontja, illetve 16. § (5) bekezdés 

szerint, az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 3 év (36 hónap) során 
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sikeresen teljesített a beszerzés tárgyának megfelelő tejesítésének ismertetése az 

alábbi adatokat megadva: 

 

- a szerződést kötő fél neve (megrendelő hivatalos megnevezése, címe) 

- szerződés tárgya  

- a teljesítés időszakát (év, hónap) 

- a kapott ellenszolgáltatás összegét  

- a teljesítés előírásoknak való megfelelőségére vonatkozó minősítés (a teljesítés az 

előírásoknak, és a szerződésnek megfelelően történt-e) továbbá 

- a referenciát adó, vagy azt megerősíteni tudó személy nevét, a beosztása és 

elérhetősége (e-mail és/vagy telefon) 

 

Az adatokat olyan részletezéssel kell megadni, hogy abból az alkalmassági 

követelményeknek való megfelelés megállapítható legyen. Legalább egy referencia 

kötelező! 

 

. Egyebekben a Kbt. 129. § (7) bekezdése is alkalmazható. 

 

Alkalmasság minimumkövetelményei:  

 

M.1. Alkalmasnak akkor minősül az ajánlattevő, ha rendelkezik a vizsgált időszakban,  

legalább egy, de legfeljebb 4 darab, a jelen beszerzés tárgya szerinti 

szolgáltatásnyújtásra vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával  

mindösszesen legalább nettó 20 millió Ft értében,  és amelyek megfelelnek az 

alábbi feltételeknek: 

 

a) bemutatott referencia-szolgáltatás a jelen  közbeszerzés tárgya szerinti 

tevékenységre  (azaz informatikai berendezések karbantartására és javítására, és/vagy 

rendszer-karbantartási szolgáltatásokra, és/vagy informatikai szoftver karbantartásra) 

vonatkozzon; 

 

b) a bemutatott referencia-szolgáltatást  ajánlattevő ugyanazon megrendelő részére 

teljesítette; 

 

c) ajánlattevő a bemutatott szolgáltatást legalább 12 hónapon keresztül, folyamatosan 

teljesítette ugyanazon megrendelő részére. 

 

Legalább egy, mindösszesen legalább nettó 20 millió Ft értéket elérő, a fenti 

követelményeknek megfelelő  referencia bemutatása kötelező.  

 

Az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. §-ában és a 310/2011. (XII.23.) korm. 

rendelet II. fejezetében foglaltak szerint kell eljárni. Az alkalmasság 

minimumkövetelményei teljesíthetők a Kbt. 55. § (4) (5) és (6) bekezdésében foglalt 

módon, az ott rögzített előírások betartásával is.  

 

Az alkalmasság minimumkövetelményében meghatározottaknak való megfelelést a 

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

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

Kormányrendelet 16. § (5) bekezdésében foglaltak szerint kell igazolni.  
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Egyebekben az előírt alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. § (5) és (6) bekezdés a) és 

b) alpontjai alkalmazhatók. 
 

o) A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása: ajánlatkérő a hiánypótlás 

lehetőségét teljes körűen biztosítja. 

 

p) Az ajánlattételi határidő: 2015. október   14-én 10:00 óra. 
 

q) Az ajánlat benyújtásának címe:  

 

1067. Budapest, VI. ker. Eötvös utca 7. sz., 415.számú szoba. (Polgár Sándor 

részére) 

 

Az ajánlatok leadhatók munkanapokon: 9-14 óra között. Az ajánlattétel napján 

10:00 óráig. 

 

r)  Az ajánlattétel nyelve: magyar 

 

s) Az ajánlatok felbontásának helye, ideje:  
1067. Budapest, VI. ker. Eötvös utca 7. 415.számú szoba,  az ajánlattétel napján 10.00 

órakor.  

 

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: Az ajánlatok felbontásánál jelen 

lehetnek a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti személyek és szervek képviselői. 

 

t) Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:  

 

 

Kötbérek:  Késedelmi kötbér és Meghiúsulási kötbér, az alábbiak aszerint: 
 

Késedelmi kötbér: Amennyiben Ajánlatkérő hibabejelentéssel él, és a felmerült  hibát a 

„Hot-line szolgáltatás” keretében  telefonos/távsegítséggel nem sikerül, vagy nem 

lehetséges elhárítani, avagy a hiba jellegéből adódóan egyértelmű, hogy helyszíni 

javítást szükséges, a  nyertes ajánlattevőnek  -  helyszínen történő hibajavítási 

szolgáltatásként - megfelelő szakértelemmel rendelkező szakember (szakképzett 

rendszermérnök) helyszíni megjelenését kell biztosítania, és a hibaelhárítást 

megkezdeni, a hibabejelentéstől számított legfeljebb 4 munkaórán belül.  Ezen időszak 

„Türelmi idő”-nek minősül, ennek túllépése kötbérköteles. A Kötbér összege: a 

hibaelhárítás megkezdésére rendelkezésre álló türelmi idő lejártát követően minden 

megkezdett fél órára (30 percre)  mindösszesen  5.000 Ft.  

 

A helyszínen nem javítható meghibásodás esetén - a javítás időtartamára a suportált 

rendszerrel kompatibilesen működőképes csereeszközt kell biztosítani, és 

működőképesen beüzemelni, legkésőbb 1 munkanapon belül. Ennek elmulasztása 

esetén a kötbér összege munkanaponként és eszközönként 40.000 Ft. Ezen esetkörre 

vonatkozóan  a késedelmi kötbér maximuma esetenként, mindösszesen  160.000 Ft.  

 

Meghiúsulási kötbér: a Szerződés teljesítésének Vállalkozónak felróható okból 

bekövetkező meghiúsulása esetére Meghiúsulás esetén a meghiúsulási kötbér alapja a 
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meghiúsulással érintett – még ki nem egyenlített – vállalkozói díj teljes bruttó 

ellenértéke, a mértéke 30 %. 

 

Részleteket lásd  a Dokumentáció 14. mellékletében (Lényeges szerződéses 

feltételek) 

 

u) az ajánlati kötöttség minimális időtartama: a végső ajánlat benyújtását követő 30. 

nap 

 

v) A tárgyalás lefolytatásának menete:    és az ajánlatkérő által előírt különös 

szabályai: jelen eljárási rendben tárgyalás tartására nincs lehetőség. Ajánlatkérő az 

ajánlatokat tárgyalás tartása  nélkül bírálja el. 

 

 

w)  Az írásbeli összegezés megküldésének tervezett időpontja: az ajánlati kötöttség 

időtartamán belül, de tervezetten az ajánlatok benyújtását követő 7. napon. (A 

tervezett időpont  az esetleges hiánypótlások miatt módosulhat.) 

 

x) A szerződéskötés tervezett időpontja: az írásbeli összegzés megküldése napját 

követő tíz napos időtartam lejárta utáni munkanap.  

 

y) Egyéb információk:  

 

1. Az ajánlatokat összefűzve, 1 példányban, (egy eredeti) zárt borítékban kell 

benyújtani, melyen fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét és az ajánlat tárgyát.  

 

Az ajánlati példányokon fel kell tüntetni az „Eredeti” megjelölést. Az ajánlatok 

minden tartalommal bíró oldalát folyamatos sorszámozással, valamint számozott 

tartalomjegyzékkel kell ellátni.  

Az ajánlatban Felolvasó Lap legyen, amely kizárólag a következő adatokat 

tartalmazza:  

Az Ajánlattevő nevét; az Ajánlattevő székhelyét; a kért ellenszolgáltatást. 

Dátum, cégszerű aláírás. 

2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 40. § (1) bekezdés a), b) pontja 

szerinti nyilatkozatát, nemleges tartalommal is.  

 

3. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 60.§ (3) és (5) bekezdése alapján az 

ajánlati vagy ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és 

teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan, továbbá, hogy a kis- és 

középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 

szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül- e. 

 

4. Az ajánlattevőnek az ajánlatban meg kell jelölnie azt a szervezetet vagy személyt, 

akinek a kapacitására az alkalmassági követelményeknek megfelelés végett 

támaszkodik, valamint meg kell jelölnie azon alkalmassági követelményt, melyet 

ezen szervezettel vagy személlyel igazol. 

 

5. Közös ajánlattevők kötelesek az ajánlatban megjelölni a nevükben eljárni jogosult 

képviselőt a Kbt. 25.§ (2) bekezdése szerint, valamint a nevükben tett valamennyi 
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nyilatkozaton fel kell tüntetni minden közös Ajánlattevő megjelölését, a 

nyilatkozatot minden közös ajánlattevőnek cégszerűen alá kell írni. (Kbt. 25.§ (3) 

bekezdés). Kötelesek emellett nyilatkozatot csatolni arról, hogy a szerződés 

teljesítéséért egyetemleges kötelezettséget és felelősséget vállalnak. 

 

6. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 26.§-a szerint, ha egy gazdasági 

szereplő a közbeszerzés értékének 25%-át meghaladó mértékben fog közvetlenül 

részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, 

hanem az ajánlatban közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. 

 

7. Az ajánlatkérő az ajánlattevők valamennyi pénzügyi-gazdasági, illetve műszaki-

szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők 

jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg. 

 

8. Az ajánlattevő, alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolása tekintetében igénybe 

vett más szervezet vonatkozásában, amennyiben nyilatkozatot tett, az aláíró személy 

képviseleti jogosultságának igazolása céljából, az ajánlatnak tartalmaznia kell a 

nyilatkozatok aláírójának aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) 

bekezdés szerinti aláírási-mintát eredeti vagy egyszerű másolatban. Amennyiben az 

aláíró cégjegyzésre nem jogosult, csatoljanak a 1952. évi III. tv. (Pp.) 196. § (1) 

bekezdése szerinti teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, 

amely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza.  

 

9. Amennyiben az ajánlattevőnek, nevesített alvállalkozónak, vagy az alkalmasság 

igazolása tekintetében igénybe vett más szervezetnek a 310/2011. (XII. 23.) 

Kormányrendelet szerinti céginformációs szolgálat honlapján ingyenesen, 

elektronikusan elérhető cégkivonatban megadott adataiban az ajánlattétel 

időpontjában változás történt, úgy csatolni kell a hatályos cégadatokat tartalmazó 

cégkivonatát, egyszerű másolatban. Amennyiben a céginformációs szolgálat 

honlapján ingyenesen, elektronikusan elérhető cégkivonata adataiban változás nem 

történt, azonban erre a körülményre az ajánlatban utalni kell. Folyamatban lévő 

változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz 

benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által 

megküldött igazolást is. 

 

10. A Kbt. 58. § (4) bekezdése alapján az ajánlatkérő jogosult az ajánlatban benyújtott 

igazolások, nyilatkozatok tartalmának ellenőrzése érdekében más állami szervtől 

vagy gazdasági szereplőtől információt kérni. 

 

11. Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását nem teszi lehetővé. 

 

12. Az eljárás tartama alatt szükséges levelezést levélben, e-mail-en vagy telefaxon kell 

lebonyolítani. Az eljárás lezárásáig minden, az eljárással összefüggő 

kapcsolattartásra – a tárgyalást kivéve - kizárólag írásban kerülhet sor.   

Az Ajánlattevők valamennyi megküldésre kerülő okmányon, levélen, faxon 

tüntessék fel az eljárás tárgyát.  

Kérjük, hogy Ajánlattevők a felhívással és a dokumentációval kapcsolatban felmerült 

kérdéseiket írásban,  és a válaszadás meggyorsítása céljából szerkeszthető formában 

(word. dokumentumban) nyújtsák be, ésszerű határidőn belül, de az ajánlattételi 

határidő lejárta előtt legkésőbb hat nappal,  e-mailben.  
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Felhívjuk a figyelmet, ha kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet az Ajánlattevő az 

ajánlattételi határidő lejárta előtt hatodik nap és a harmadik nap között nyújtja be, a 

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

elkészítése és megküldése még az ajánlattételi határidő letelte előtt lehetséges. 

Egyebekben Ajánlatkérő a Kbt. 122. § (5) bekezdésében foglaltakra is hivatkozik.  

15.  A lényeges szerződéses feltételeket – melyek a nyertes ajánlattevővel megkötendő 

szerződés alapját képezi - ajánlatkérő a Kbt. 122.§ (2) bekezdésével összhangban a 

Dokumentációban közli, melynek elfogadásáról ajánlattevőnek ajánlatában 

nyilatkoznia kell. 

 

16. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2015. október 6.   


