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Közbeszerzési dokumentumok 
 

S Z O L G Á L T A T Á S M E G R E N D E L É S  
a Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos közbeszerzési eljárás  

 
 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
Az ellenjegyzés a közbeszerzési dokumentum valamennyi oldalára kiterjed. 

 
A közbeszerzési eljárás tárgya: „A Rinyamenti települések központi háziorvosi ügyeleti feladatainak 
egészségügyi szolgáltató általi ellátása feladatátadási szerződés alapján” 
 
Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2017. március 14. 
(az irat 7 számozott oldalt tartalmaz) 



2 

 

Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 113. § szerinti tárgyalásos 
közbeszerzési eljárást folytat. A közbeszerzési eljárás részvételi szakaszában megszületett eredményre 

tekintettel a jelen ajánlattételi felhívás és kapcsolódó Közbeszerzési Dokumentumok megküldésével 
ajánlattételre szólítja fel ajánlatkérő a T. Ajánlattevőket az eljárás ajánlattételi szakaszában. 
 

1. Az Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail; honlap): 
 
1.1 Ajánlatkérő: 

 

Hivatalos név: Nagyatád Város Önkormányzata 

Postai cím: 7500 Nagyatád, Baross Gábor utca 9., Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok): Ormai István Telefon: +36/82/504-500 

E-mail és honlap: varoshaza@nagyatad.hu, illetve 
www.nagyatad.hu  

Fax: +36/82/504-555 

 
1.2 A közbeszerzési eljárás lebonyolításával megbízott képviselő: 

 

Hivatalos név: Stockbauer Tanácsadó Kft., OKISZ IRODAHÁZ  

Postai cím: 1146 Budapest, Thököly 58-60. 

Kapcsolattartási pont(ok):  
dr. Kovács Péter Balázs  

Telefon:  
+36/30/ 27-92-902  

E-mail és honlap: kozbeszerzes@stockbauer.hu, illetve 
www.stockbauer.hu 

Fax: +36/1/343-55-21 

  
2. Közbeszerzési eljárás fajtája: 

 
A Kbt. Harmadik Része szerinti, 113. § szerinti tárgyalásos közbeszerzési eljárás. 

 

3. Hivatkozás a részvételi felhívásra és a közvetlen megküldésének a napjára: 
 
Részvételi felhívást ajánlatkérő 2017. március 01. napján küldte meg a Kbt. 113. § (2) bek. alapján az érintett 4 
szervezetnek. 

 

4. A közbeszerzési dokumentumok korlátlan és teljeskörű, közvetlen és díjmentes 
elérhetősége: 

 
Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumot a gazdasági szereplők számára elektronikus formában, 
korlátlanul és teljes körűen, térítésmentesen bocsátja rendelkezésre az ajánlattételi felhívás 
megküldésével egy időben a felszólított ajánlattevőknek (A közbeszerzési dokumentumokat közvetlenül 
is megkapják az ajánlattevők, emellett ajánlatkérő a Kbt. 39. § (2) bek. alapján jár el. Az elérési útvonal: 
www.stockbauer.hu/eljarasok.)  
 

5. Tájékoztatás a kizáró okok igazolásával összefüggésben (Kbt. 84. § (1) bek. d) pont): 
 

Az ajánlatkérő a Kbt. Harmadik rész szerint jár el. A Kbt. 112. § (1) bek. b) pontja értelmében ajánlatkérő e 
törvény Második Részében meghatározott szabályok szerint jár el a 113-116. §-ban foglalt eltérésekkel. A Kbt. 
114. § (2) bek. értelmében „A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az Európai Bizottság által 
meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, ahol e törvény Második Része „egységes 
európai közbeszerzési dokumentumot” említ, az alatt a 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell érteni. A 67. 
§ (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek és a részvételre jelentkezőnek a 62. § (1) bekezdés k) 
pont kb) alpontjára vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell a részletes adatokat 

mailto:varoshaza@nagyatad.hu
http://www.nagyatad.hu/
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megadnia. Az ajánlatkérő a Kormány rendeletében részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a 
rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.” 

 
Az előzmények alapján ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a kizáró okok fenn nem állásáról, illetve arról, hogy a 
részvételi jelentkezés benyújtása óta kizáró okok fent nem állása vonatkozásában az ajánlattevő (közös 
ajánlattevő) alvállalkozó, és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő kapcsán változás nem 
történt. 

 
6. Az ajánlattételi határidő: 2017. március 24., 09:00 óra  
 
7. Az ajánlat benyújtásának címe:   

 

Az ajánlatot tartalmazó csomagot – a Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint – az ajánlatok benyújtására 
nyitva álló határidőn belül a 6. pontban előírt határidő lejártáig, hétfőtől péntekig 9.00 – 14.00 óra között, 
az ajánlattételi határidő lejártának napján 08.30 – 09.00 óra között lehet benyújtani a következő címen:  
 

A közbeszerzési eljárást bonyolító társaságnál: 
Stockbauer Tanácsadó Kft., 1146 Budapest, Thököly 58-60. OKISZ IRODAHÁZ 

Inkubátorház, I. emeleti titkárság (Nagy Ilona) 
 

A személyesen, vagy meghatalmazott útján beadott ajánlatokat az átvevő érkezteti, az átvétel pontos 
időpontját feljegyzi és egyúttal igazolja az átvétel tényét. Az ajánlat akkor minősül határidőn belül 
beérkezettnek, ha az azt tartalmazó zárt és sértetlen csomag legkésőbb az ajánlattételi felhívás 6. 
pontjában meghatározott határidő lejártáig a fent megjelölt helyen – átvételi elismervénnyel 
dokumentáltan – az ajánlatkérő képviselőjének birtokában van.  
 
Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos küldeményeknek az épület más helyiségében történő 
leadásából, elirányításából, elvesztéséből és az esetlegesen ennek következtében fellépő 
késedelemből eredő kockázat teljes mértékben az ajánlattevőt terheli.  
 
Ajánlatkérő gondoskodik arról, hogy az átvétel időpontjától az ajánlatok bontásáig az ajánlatkérőkön 
kívül a csomaghoz illetéktelen ne jusson. Az ajánlatok csomagolásának sértetlenségéről az átvétel 
időpontjától kezdve a bontásig az ajánlatkérő köteles gondoskodni. 
 
Az ajánlat postai benyújtásából eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. A postai úton eljuttatott ajánlatok 
csomagolási épségéért ajánlatkérő felelősséget nem vállal. Az ajánlat postai úton csak tértivevényes 
küldeményként nyújtható be. A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül 
benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlat benyújtására előírt határidő lejártát megelőzően sor 
kerül. A benyújtás teljesítésének a küldemény tényleges kézbesítése minősül 
 

8. Az ajánlattétel nyelve (annak feltüntetése, hogy a magyar nyelven kívül más nyelven is 
benyújtható-e az ajánlat): magyar  

 
9. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje, a bontáson jelenlétre jogosultak:  

 
helye: Ajánlattételi felhívás 1.2 pontja szerint a közbeszerzési eljárást lebonyolító társaságnál. STOCKBAUER 
Tanácsadó Kft. 1146 Budapest, Thököly út 58.-60. első emeleti tárgyaló (tel: +36(30)27.92.902) 

 
ideje:  2017. március 24., 09:00 óra 

 
A bontáson jelenlétre jogosultak: Az ajánlatok bontásán a Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározott 
személyek lehetnek jelen. Az ajánlatkérő külön értesítést nem küld. 
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10. Az ajánlati kötöttség időtartama: 30 nap 
 

11. A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első 
tárgyalás időpontja;  

 
Az első tárgyalás tervezett időpontja: 2017. március 27., 10.00 órától.  
 
A tárgyalások helyszíne: Polgármesteri Hivatal, tárgyaló (7500 Nagyatád, Baross G. u. 9.) 
 
A tárgyalás tényleges időpontjáról az eljárás menetének függvényében tárgyalási meghívó megküldésével ad 
tájékoztatást ajánlatkérő. 
 
A Kbt. 87. § (1) bek.-ben foglaltakkal összefüggésben az ajánlatkérő jelzi, hogy a tárgyaláson teljes körűen kíván 
tárgyalni. 

 
Ajánlatkérő az érvényesnek és a szerződés teljesítésére alkalmasnak minősített Ajánlattevőkkel tervei szerint egy 
tárgyalási fordulóban egyszerre tárgyal. Amennyiben a benyújtott ajánlat(ok) alapján nem szükséges további 
tárgyalási fordulót tartani, úgy Ajánlatkérő a tárgyalásokat már az első tárgyalást követően lezárja. Amennyiben 
további kérdések tisztázása szükséges, legfeljebb egy további tárgyalási fordulóra kerül sor. A tárgyaláson 
ajánlattevőt a nevében nyilatkozattételre és kötelezettségvállalásra jogosult személynek kell képviselnie, a 
képviseleti jogosultságot tárgyalás megkezdésekor írásbeli formában igazolni kell, ha az az ajánlatban - aláírási 
címpéldány, vagy a meghatalmazás benyújtásával - nem történt meg. A tárgyalás szóban történik, arról 
jegyzőkönyv készül. 

 
A tárgyalási sorrend az ajánlatok beérkezésének sorrendje. 

 
A Kbt. 87. § (4) bek. alapján a tárgyalás(ok) befejezésével beáll az ajánlati kötöttség, amely a tárgyalás(ok) 
befejezésének időpontját követő naptól számított 30. napig tart. 

 
A Kbt. 88. § (4) bekezdésében előírtak szerint a tárgyaláson elhangzottak lényegét tartalmazó jegyzőkönyvet a 
jelenlévők aláírásukkal hitelesítik, és ezek egy példánya a tárgyalási forduló lezárását követően, egyidejűleg és 
haladéktalanul átadásra/megküldésre kerül az adott tárgyalási forduló összes résztvevőjének. 

 
A tárgyalás lezárásakor az ajánlattevő végső ajánlatát a felolvasólap szerinti tartalommal, egy eredeti 
példányban, cégszerűen aláírva, lezárt borítékban is köteles átadni az ajánlatkérőnek. A tárgyalások befejezését 
követően az Ajánlatkérő megvizsgálja, hogy a végleges ajánlatok megfelelnek-e a felhívás és a dokumentáció 
tárgyalás befejezéskori tartalmának, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Ajánlatkérő az 
ajánlatok bírálatát a Kbt. 89. § végzi.  

 
Amennyiben a tárgyalások során a műszaki tartalom, a szerződéstervezet lényeges tartalma,- vagy ehhez 
hasonló, minden ajánlattevőt érintő módosítási szükségesség merülne fel,- úgy a módosításokra vonatkozó 
egységes tájékoztató kibocsátására és egyidejű, végső ajánlattételre kerül sor.  

 
A végső ajánlatot a végső ajánlattételre megadott határidőn belül egy eredeti, aláírt példányban, zárt, sértetlen 
csomagolásban kell az ajánlatkérőnek benyújtani.  

 
Amennyiben a tárgyalási forduló(k) során műszaki tartalom, a szerződéstervezet lényeges tartalma, vagy ehhez 
hasonló, minden ajánlattevőt érintő módosítási szükségesség vetődne fel és ajánlatkérő erre tekintettel a 
módosításokra vonatkozó egységes tájékoztatót bocsát ki és a végső ajánlattételre felhívott ajánlattevő nem tesz 
újabb (végső) ajánlatot, vagy arról nyilatkozik, hogy az eredeti ajánlatát fenntartja, akkor az ajánlata 
érvénytelennek minősül. Amennyiben az előzőekben jelzett változás nem történik, (műszaki tartalom, a 
szerződéstervezet lényeges tartalma, vagy ehhez hasonló, minden ajánlattevőt érintő módosítási szükségesség 
nem vetődne fel), úgy ajánlatkérő egy olyan a végső ajánlattételre felhívott ajánlattevő esetében, aki nem tesz 
újabb (végső) ajánlatot, vagy nem nyilatkozik arról, hogy az eredeti ajánlatát fenntartja, ajánlatkérő az ajánlattevő 
eredeti ajánlatát veszi figyelembe az értékelés során. 
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Ajánlatkérő a tárgyalás lezárásának a végső ajánlattételi határidőt tekinti, amely lejártakor az ajánlatkérő bontási 
eljárást tart az idevonatkozó általános szabályok szerint.  

 
Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki a tárgyalás,- illetőleg az esetlegesen szükséges újabb (végső) 
ajánlattétel vagy az ajánlattevő által a tárgyalások során nem módosított, eredeti ajánlattétel alapján az 
ajánlatkérő részére az értékelési szempontok szerinti legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. 
 
Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 87. § (6) bek.-ben írtakra, amelynek értelmében az ajánlatkérő az első ajánlatok 
beérkezését követően dönthet úgy, hogy nem tart tárgyalást, hanem a benyújtott ajánlatok bírálatával és 
értékelésével befejezi az eljárást. Ebben az esetben döntéséről haladéktalanul - faxon vagy elektronikus úton - 
értesíti az ajánlattevőket.  
 
A Kbt. 87. § (6) bek. szerint az ajánlattevő ajánlati kötöttsége az értesítés ajánlatkérő általi megküldésével áll be, 
az ajánlatkérő által - a Kbt. 87. § (4) bekezdésben foglalt maximális időtartamok alkalmazásával - meghatározott 
időre. 

 
12. Értékelési szempont: 

 
Az Ajánlatkérő a végleges ajánlatokat a 2017. február 16. feladott és megjelent „összefoglaló tájékoztatás” III.1) 
és VI.1.2) pontjai alapján a „legalacsonyabb ár” értékelési szempontja alapján értékeli a Kbt. 76. § (2) bek. a) 
pontja és (5) bek. második mondata alapján, mivel 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.  
 
Az eljárás további részében nem vehet részt az, aki érvénytelen ajánlatot tett, illetve akit az eljárásból kizártak. 
Az Ajánlatkérő csak azokat az ajánlatokat fogja értékelni, összehasonlítani és részletesen vizsgálni, amelyeknél 
érvénytelenítő és kizáró okok nem állnak fenn. 
 
Ajánlatérő az ajánlattételi szakaszban történő ajánlattétellel összefüggésben tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az 
ajánlatban felolvasólapot kell becsatolni, amelyen szerepeltetni kell az ajánlati árat a lakosságszám alapján 
HUF/ fő/év szerint megadva. A felolvasólap Ajánlatkérő által elvárt, kötelezően alkalmazandó formáját az 
ajánlattételi dokumentáció tartalmazza. 
 
Az ajánlati árnak a nyertes ajánlattevő által jelen szerződés alapján teljesítendő valamennyi szolgáltatás 
ellenértékét tartalmaznia kell, így ezeken túlmenően semmilyen jogcímen nem jogosult Megrendelőtől további díj- 
vagy költségtérítés igénylésére. Ajánlattevő ezen felül a szerződés időtartama alatt semmilyen egyéb költség 
elszámolására nem jogosult. A szerződéskötésre HUF-ban kerül sor. A szolgáltatás jellegére tekintettel a 
tevékenység mentes az ÁFA fizetése alól. 
  
Az Ajánlatkérő az alábbiakat rögzíti: Ajánlattevőknek az ajánlati árat lakosságszám figyelembevételével HUF/ 
fő/év szerint kifejezve kell megadni. Az ajánlatok értékelésekor a megadott számszerű értékek kerülnek 
összehasonlításra. 

 
13. Egyéb információk: 
 
13.1) Az ajánlattevőnek a részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban és a valamennyi kapcsolódó 

Közbeszerzési Dokumentumban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell 
az ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Az olyan ajánlatot, amelyet az Ajánlattevő a saját feltételeinek, 
kikötéseinek beszúrásával, becsatolásával dolgozott ki, az ajánlatkérő érvénytelennek nyilváníthatja.  

13.2) A hiánypótlás a Kbt. 71. §-ának megfelelően biztosított. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdése szerint, 
új gazdasági szereplő bevonása esetén nem rendel el újabb hiánypótlást. 
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13.3) A kiegészítő tájékoztatás megadása faxon és/vagy elektronikus úton történik. Az ajánlatkérő 
konzultációt helyszíni bejárást nem tart és nem szervez az eljárás ajánlattételi szakaszában. 

 
13.4) A közbeszerzési eljárásban részajánlatot és alternatív ajánlatot tenni nem lehet! 

 
13.5) Amennyiben változás történik az aláíró személyében, úgy az ajánlatban benyújtandó ezen személy(ek) 

tekintetében hiteles cégalásírási nyilatkozata (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási 

címpéldánya) vagy a cégnyilvánosságról, a cégbírósági eljárásról és a végelszámolásról szóló 
2006. évi V. tv. 9. § (3) bekezdése előírásainak megfelelő, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-

mintája egyszerű másolatban. Amennyiben nem a cégjegyzésre jogosult személy(ek), hanem az 
általa(uk) kifejezetten e célra felhatalmazott személy ír alá a gazdasági szereplő nevében és 
képviseletében az ajánlat megtétele során, úgy az ő képviselői minőségét – az őt felhatalmazó 
cégjegyzésre jogosult vezető(k) aláírási címpéldányán túl – közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű1 
magánokiratba foglalt, a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírás-mintáját és a meghatalmazás 
tényét/tartalmát is magába foglaló irattal köteles igazolni az adott gazdasági szereplő az ajánlatban. 
Nem cégformában működő ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet esetében az 
ajánlathoz csatolni kell teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt aláírási mintáját. 

 

13.6) Ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint. A Kbt. 47. § (2) bek. értelmében 

a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat eredeti példányban csatolandó! 
 

13.7) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (7) bek.-ben foglaltakra, amely szerint „a közös ajánlatot 
vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi vagy több 
szakaszból álló eljárásban a részvételi határidő lejárta után változás nem következhet be.”  

 
13.8) Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt a Kbt. 54. §-a alapján ajánlati biztosíték adásához köti, 

amit az ajánlattevőnek ajánlata benyújtásával egyidejűleg kell az ajánlatkérő rendelkezésére 
bocsátania és amelynek összegszerű mértéke: 100.000,- HUF  
 
Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az 
ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt 
garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - 
készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel az alábbiak szerint:  
 
- az átutalást az ajánlatkérő Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-nél vezetett 10402142-49565149-57521007 
számú számlájára kell teljesíteni. Az ajánlati biztosíték teljes összegének jóváírásra kell kerülnie az 
ajánlatkérő bankszámláján az ajánlati határidő lejártáig. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő 
bankjának hivatalos igazolását a terhelésről, valamint az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell 
arról, hogy a Kbt. 54. § (5) és (6) bekezdései szerinti esetekben milyen bankszámlaszámra kell a 
biztosíték összegét visszautalni; 
 
- a bankgaranciának az ajánlattételi határidő lejártát követő 60 napig kell érvényben lennie. Az ajánlati 
biztosíték nyújtásának igazolására az ajánlathoz csatolni kell a bank által kibocsátott eredeti, a Kbt. 54. 
§ (4) bekezdésében foglalt esetekre vonatkozó bankgaranciát; 
 
- az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő által választott biztosító kötelezvényét, amely tartalmazza, 
hogy a Kbt. 54. § (4) bekezdésében foglalt esetekben a biztosító a fenti összeg erejéig készfizető 
kezességet vállal az ajánlattételi határidő lejártát követő 60 napig terjedő időszakig. 
 

                                                 
1
 A teljes bizonyító erejű magánokirattal kapcsolatban felhívjuk a figyelmet, hogy az 1952. évi III. törvény 196. § (1) bekezdés b) pontja alapján két tanúnak 

aláírásával kell igazolnia, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot előttük írta alá, vagy aláírását előttük sajátkezű aláírásának ismerte el; az okiraton a tanúk 
lakóhelyét (címét) is fel kell tüntetni. 
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Ajánlattevőnek a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján a fenti módok egyike szerint az ajánlati biztosítékot 
(annak teljes értékét) az ajánlati határidő lejártáig rendelkezésre kell bocsátania, és a benyújtott 
ajánlatban, az ajánlat benyújtásával egyidejűleg igazolnia kell ennek megtörténtét. 
 
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja és 73. § (6) bek. 
alapján érvénytelen az az ajánlat, amelyben az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő által 
előírt határidőre nem, vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre!  
 
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 47. § (2) bek. alapján amennyiben ajánlattevő 
az ajánlati biztosítékot nem az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő 
befizetésével teljesíti, úgy a bank vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával vagy biztosítási 
szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény eredeti példánya 
csatolandó az ajánlatban.  
 

13.9) Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevők tájékozódjanak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi 
követelményekről, amelyek a szerződés teljesítésének helyén, a szerződés teljesítése során meg kell 
felelni. (Kbt. 73. § (4) és (5) bek.)  
 

13.10) Az ajánlattevőknek jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható (pl. pdf.) formátumban 
készített, az írásbeli eredeti példányú ajánlatával egyező elektronikus ajánlatot tartalmazó adathordozót 
is mellékelnie kell. Amennyiben a papír alapon és az elektronikusan benyújtott ajánlat tartalma eltér, 
úgy az ajánlatkérő a bírálatnál és értékelésnél a papír alapon benyújtott ajánlatot veszi figyelembe. Az 
ajánlattevőnek cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell tennie és csatolnia arról, hogy az elektronikus 
adathordozót mellékelte, illetve, hogy az azon tárolt elektronikus ajánlata e pont feltételeinek megfelel. 

 
13.11) Az Ajánlat eredeti példányát nyomtatott betűvel, tintával, gépírással, vagy más kitörölhetetlen 

módon olvashatóan kell megírni, és minden egyes, az adott gazdasági szereplőre vonatkozó saját 
nyilatkozatot a Ctv. hatálya alá tartozó szervezet esetén cégszerűen alá kell írnia az adott gazdasági 
szereplő cégjegyzésre jogosult vezetőjének. Az ajánlat, mint jognyilatkozat abban az esetben 
fogadható el joghatályosnak, ha az a cégjegyzésre jogosult személy(ek)től ered a cégaláírási 
nyilatkozatnak megfelelő formában, vagy az általa(uk) kifejezetten e célra meghatalmazott személy írja 
alá. 

 
13.12) Amennyiben a cégkivonat szerint a cégügyében el nem bírált módosítás van folyamatban, az 

ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak 
érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, egyszerű másolati példányban (321/2015. 
(X.30.) Korm. rendelet 13. § szerint. Csatolni kell a cég jogi képviselője által a Cégszolgálat útján az 
illetékes cégbíróság részére megküldött változásbejegyzési kérelmet és a Cégszolgálat részéről a jogi 
képviselőnek megküldött, elektronikus aláírással ellátott visszaigazolást is (mindkettőt papír alapú 
nyomtatott formában), valamint a KIM OCCR-hez történő beérkezésről szóló igazolást. A nyilatkozatot 
nemleges változásbejegyzési kérelem esetén is kérjük benyújtani.) 

 
 

13.13) A nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és kapcsolódó rendeletei, a Ptk. előírásai az 
irányadóak. 

 
14. Az ajánlatételi felhívás megküldésének napja: 2017. március 14. 
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