
AJÁNLATTÉTELI  FELHÍVÁS  

A „PÓCSMEGYER KÖZSÉG KÖZVILÁGÍTÁSI RENDSZERÉNEK KORSZERŰSÍTÉSE 

KORSZERŰ, LED-ES TECHNOLÓGIÁJÚ LÁMPATESTEKKEL” TÁRGYÚ 

KBT. 115. § SZERINTI ELJÁRÁSHOZ 
 

1. Ajánlatkérő adatai 
 
Név:     
Cégjegyzékszám: 
Cím:     
Kapcsolattartó:   
Telefon:     
Fax:     
E-mail:   

Pro Pócsmegyer Településfejlesztési 
Kft. 
13 09 147543 
2017 Pócsmegyer, Hunyadi u. 6.  
Klibán Zita 
06-30-844-4439 
06-26-395-702 
promegyer@pocsmegyer.hu 

   
1.1. AZ AJÁNLATKÉRŐ KÉPVISELETÉBEN ELJÁRÓ ADATAI 
 
Név:  
Székhely:  
Címzett:   
Telefon:   
Telefax:   
E-mail:  

Derzsényi Tanácsadó Iroda 
2234 Maglód Erzsébet krt 48 
Derzsényi Attila 
+36-30-8150883 
+36-29-325090 
derzsenyi.hkt@gmail.com 

 
 
2.  A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS FAJTÁJA 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. §-a szerinti 
közbeszerzési eljárás a nyílt eljárás szabályainak alkalmazásával. 
 
3. AZ ELJÁRÁSFAJTA INDOKLÁSA 

Az építési beruházás becsült értéke nem éri el a háromszázmillió forintot, 
a beszerzés nem európai uniós alapokból finanszírozott és nem Magyarország 
országhatárán átnyúló projekttel kapcsolatos. 
 
4. A DOKUMENTÁCIÓ RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSA, ELÉRHETŐSÉGE 

Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat az ajánlattételi felhívással 
egyidejűleg térítésmentesen küldi meg az ajánlattételre felhívott gazdasági 
szereplők részére. E mellett – egyidejűleg – ajánlatkérő a közbeszerzési 
dokumentumokat a gazdasági szereplők részére elektronikus úton korlátlanul 
és teljeskörűen, térítésmentesen is hozzáférhetővé teszi a http:// 

mailto:derzsenyi.hkt@gmail.com
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https://derzsenyi.hu/pro-pocsmegyer-telepulesfejlesztesi-korlatolt-
felelossegu-tarsasag/honlapon 
 

5. A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA, MENNYISÉGE 

A közbeszerzés tárgyának rövid ismertetése: 
 
Pócsmegyer község közvilágítási rendszerének korszerűsítése korszerű, LED-
es technológiájú lámpatestekkel és a közvilágítási hálózat bővítése 
lámpaoszlopok telepítésével. 
Nyertes ajánlattevő feladata a közvilágítás korszerűsítéséhez szükséges 
projekttervezés, engedélyeztetés, kivitelezés, továbbá pénzügyi szolgáltatás 
nyújtása. 
 
Nyertes ajánlattevőnek a szerződésszerű teljesítést követően a korszerűsített 
rendszert be kell üzemelni és az Ajánlatkérő használatába kell adni.  
 
A közbeszerzés mennyisége: 
 

1. Az alábbi meglévő lámpatestek cseréjét kell végrehajtani 
energiahatékony LED lámpatestekre: 

 

Típus 
Teljesítmény 

(W/db) 
Mennyiség 

(db) 
36W-os kompakt fénycső 45 411 
70W-os nátrium 87 58 
150W-os nátrium 174 2 
Összesen:  471 

 
2. A beszerzés a fentieken túl tartalmazza további 5 db új, építendő 

közvilágítási lámpaoszlop felállítását és azok lámpatesttel történő ellátását. 
 

Fentiekkel összefüggésben a vállalkozó feladatát képezi: 
 a projekttervezés, 
 a szükséges engedélyek beszerzése, 
 az építési-szerelési munkák elvégzése, 
 az üzemi próbák, próbaüzem lefolytatása  
 az átadás-átvételi eljárás lefolytatása is. 

3. A beszerzés a fentieken túl tartalmazza az ellenszolgáltatásra vonatkozó 3 
éves részletfizetést. 

 
A részletes műszaki leírást és a teljesítéssel kapcsolatos elvárások 
részletes bemutatását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 

https://derzsenyi.hu/pro-pocsmegyer-telepulesfejlesztesi-korlatolt-felelossegu-tarsasag/
https://derzsenyi.hu/pro-pocsmegyer-telepulesfejlesztesi-korlatolt-felelossegu-tarsasag/
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Közös Közbeszerzési Szójegyzék CPV-kód: 
Fő tárgy: 
45316100-6 Kültéri világítóberendezések szerelése 
 
További tárgyak:  
34928530-2 Köztéri lámpák 
45310000-3 Villamos szerelési munka 
34928500-3 Közvilágítási berendezések  
50232110-4 Közvilágítási berendezések üzemkésszé tétele 
66113000-5 Hitelnyújtási szolgáltatások 
 
Egyéb kapcsolódó tárgyak:  
 
71334000-8 Gépészeti és villamos tervezési szolgáltatások 
 
6. A SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA 

Vállalkozási szerződés 
 

7. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA, TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ 

Teljesítési határidők: 
 A projekttervezés és engedélyeztetés vonatkozásában: a szerződés 

hatálybalépését követő 90 naptári nap. 
 A kivitelezés vonatkozásában: az engedélyek jogerőre emelkedésétől 

számított 90 naptári nap. 
 A pénzügyi szolgáltatás tekintetében a sikeres műszaki átadás-

átvételtől számított 3 év. 
 
8. A TELJESÍTÉS HELYE 

Pócsmegyer 
NUTS-kód: HU102 
 

9. AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI, A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK 

Az ajánlatkérés, a szerződéskötés és az ellenszolgáltatás kifizetések 
pénzneme: HUF  
 
Fizetési ütemezés: 
 
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél előleget igényelhet, de az előleg 
igénylése nem kötelező. Amennyiben a nyertes ajánlattevőként szerződő fél 
előleget igényel, úgy Ajánlatkérő azt az alábbiak szerint biztosítja: 
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Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján a szerződésben foglalt - 
tartalékkeret és áfa nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának 
megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja a nyertes 
ajánlattevőként szerződő fél számára. 
 
Az előleg kifizetése az előlegbekérő alapján a 322/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 30. § (1) bekezdésben foglaltak szerinti határidőben történik, feltéve, 
hogy a kifizetés egyéb feltételei teljesültek. 
 
Az előleg visszafizetésével kapcsolatban nem szükséges biztosíték nyújtása a 
Kbt. 135. § (7) bekezdés alapján. 
 
A nyertes ajánlattevő a díjbekérőn kívül 1 db részszámla és 1 db végszámla 
benyújtására jogosult.  
 
Az előleg összege a részszámlából kerül levonásra. 
  
Ha a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, akkor a számla 
ellenértékét a Megrendelő – a Kbt. 135. § (3) bekezdése alapján – az építési 
beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és 
mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-ban foglaltak szerinti szabályok 
szerint teljesíti. 
 
A szerződés szerződésszerű teljesítésének igazolására (teljesítésigazolás) a 
Kbt. 135. § (1) – (3) és (6) bekezdése alkalmazandó. 
 
A kifizetésre alkalmazandó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény 
(továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdése, az adózás rendjéről szóló 
2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § (3) bekezdése és az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.). 
 
A kifizetés feltétele, hogy a Vállalkozó a szerződés teljesítése során a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában 
foglaltak szerinti átlátható szervezetnek minősül.  
 
A kifizetéssel kapcsolatos további előírásokat a közbeszerzési dokumentumok 
részét képező szerződéstervezet tartalmazza. 
 
10. TÖBBVÁLTOZATÚ (ALTERNATÍV) AJÁNLAT  

Az ajánlatkérő nem biztosítja a többváltozatú (alternatív) ajánlat lehetőségét. 
 
11. RÉSZEKRE TÖRTÉNŐ AJÁNLATTÉTEL 
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Az ajánlatkérő nem biztosítja a részajánlat tétel lehetőségét jelen eljárás 
során, tekintettel arra, hogy a projekttervezési és kivitelezési munkák jellege 
és a garanciális feltételek biztosítása nem teszi lehetővé a részfeladatok több 
kivitelezővel, az esetleges hasonló jellegű munkarészek eltérő anyagok 
alkalmazásával történő megvalósítását.  
 
12. ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZER ÉS MÓDSZER 

12.1. Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a formailag és 
tartalmilag előzetesen megfelelőnek minősített ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) 
bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő gazdaságilag 
legelőnyösebb ajánlat elve alapján értékeli, az alábbiak szerint: 
 
Szempont Súlyszám 
1. Nettó egyösszegű vállalkozói díj  
(Áfa nélküli, nettó egyösszegű prognosztizált 
vállalkozói díja, HUF-ban) 

90 

2. A lámpatestekre, a fényforrásokra és az új 
telepítésű lámpaoszlopokra vállalt jótállás 
időtartama (hónapban megadva, minimum 60 
maximum 84 hónap) 

10 

 
12.2. Az értékelés során az értékelésre kerülő tartalmi elemek alsó és felső 
ponthatára: 1-10 pont. 
 
12.3. A Kbt. 76. § (10) bekezdés alapján a módszer meghatározása, amellyel a 
ponthatárok közötti pontszámok megállapításra kerülnek: 
 
- Az első értékelési szempont esetében: fordított arányosítás, amely során a 

legkedvezőbb (a legalacsonyabb (m)értéket tartalmazó ajánlat – 
legalacsonyabb Nettó egyösszegű vállalkozói díj) tartalmi elem kapja a 
maximális 10 pontot (felső ponthatár), a többi ajánlat a legkedvezőbb 
ajánlathoz viszonyítva arányosan kap kevesebbet az alábbi képlet 
alkalmazásával: 

 
P = A legjobb / A vizsgált x (P max – P min) + P min  

 ahol:  
 P:  a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó 

pontszáma  
 P max:  a pontskála felső határa  
 P min:   a pontskála alsó határa  
 A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme  

 A vizsgált:   a vizsgált ajánlat tartalmi eleme  
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- A 2. értékelési szempont /a lámpatestekre, a fényforrásokra és az új 
telepítésű lámpaoszlopokra vállalt jótállás időtartama (a műszaki átadástól 
számított minimum 60 maximum 84 hónap)/ esetében a 60 hónapnál 
kedvezőtlenebb, azaz rövidebb időtartamú jótállás megajánlása esetén az 
ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. Ajánlatkérő a 
Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy a 84 hónap, vagy annál 
kedvezőbb (hosszabb időtartamú jótállás megajánlásra egyaránt az adható 
legmagasabb pontszámot adja.   
 
2. értékelési szempont esetében 

Az értékelési módszer a 2. részszempont esetén egyenes arányosítás, amely 
során a legkedvezőbb (a legmagasabb (m)értéket tartalmazó ajánlat – a 
leghosszabb időtartamú jótállás) tartalmi elem kapja a maximális 10. pontot 
(felső ponthatár), a többi ajánlat a legkedvezőbb ajánlathoz viszonyítva 
arányosan kap kevesebbet az alábbi képlet alkalmazásával: 

Pontszám meghatározása: 

P = Avizsgált / Alegjobb x (Pmax – Pmin) + Pmin 

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 
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 
 
12.4. Egyéb feltételek:  
- Ajánlatkérő az egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot 
megszorozza a súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Az 
az ajánlat a legjobb ár-érték arányú, amelynek az összpontszáma a 
legnagyobb. 
- Ha több ajánlatnak azonos az összpontszáma, az az ajánlat minősül a 
legjobb ár-érték arányúnak, amely alacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmaz. 
- Azonos ellenszolgáltatás esetében Ajánlatkérő sorsolás alapján 
választja ki a legjobb ár-érték arányú Ajánlattevőt. 
- Ajánlatkérő két tizedesjegyre történő kerekítéssel állapítja meg az adott 
pontszámot, a kerekítés során a matematikai kerekítés szabályai szerint jár el. 
Az ajánlat megadása során csak egész szám / hónap / adható meg a jótállás 
időtartama vonatkozásában tört szám – pl.: 60,5 – NEM. 
 
12.5. Ajánlatkérő elektronikus árlejtést nem alkalmaz. 
 
13. KIZÁRÓ OKOK ÉS A MEGKÖVETELT IGAZOLÁSI MÓD 
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok:  
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Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az 
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) – (2) 
bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.  
 
A megkövetelt igazolási mód: 

Az ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 17. § (1) – (2) bekezdése szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a 
kizáró okok hatálya alá: 
 
 A Kbt. 114. § (2) bekezdés alkalmazásával az ajánlattevőnek egyszerű 

nyilatkozatot kell csatolnia a Kbt. 114. § (2) bekezdés alapján, hogy nem 
tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. 
 

 A Kbt. 114. § (2) bekezdés alkalmazásával az ajánlattevőnek 
nyilatkozatban kell részletesen megadnia a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) 
pont kb) alpont szerinti adatokat. 
 

 A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, 
hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a felhívásban előírt 
(Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti) kizáró okok hatálya alá eső 
alvállalkozót.  
A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem 
írja elő nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. 

 
Ajánlatkérő – a Kbt. 114. § (2) bekezdés alapján – a 321/2015. (X. 30.) Korm. 
rendeletben részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a 
rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.  
 
A magyarországi nyilvántartások közül a hatósági nyilvántartások, valamint a 
külön jogszabályban nevesített nyilvántartások tekintendőek az igazolás 
benyújtásának kiváltására alkalmas nyilvántartásnak. 
 
 

A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó az ajánlattevő részéről megtett 
nyilatkozatoknak (keltezés) az ajánlattételi felhívás megküldésének 
időpontjánál nem régebbinek kell lennie. 

 
A Kbt. 74. § (1) alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az 
ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő 
szervezetet, aki a kizáró okok [62. §] hatálya alá tartozik; vagy részéről a 
kizáró ok az eljárás során következett be. 
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Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-a szerinti öntisztázás lehetőségére. 
 
Ha az Európai Unión kívül letelepedett ajánlattevő letelepedési helye szerinti 
országban a Kbt. által megkövetelt igazolás nem létezik, az ajánlatkérő jogosult 
elfogadni az adott igazolással egyenértékű igazolást, illetve dokumentumot is.  
 
Nem kérhető igazolás benyújtása, ha az ajánlatkérő az Európai Unió bármely 
tagállamában működő, - az adott tagállam által az e-Certis rendszerben 
igazolásra alkalmas adatbázisként feltüntetett – ingyenes elektronikus 
adatbázisba belépve közvetlenül hozzájuthat az igazoláshoz vagy egyéb 
releváns információhoz.  
 
Nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén az ajánlatkérő kérheti a releváns 
igazolás vagy információ magyar nyelvű fordításának benyújtását (Kbt. 69. § 
(11) bek.).  
 
14. ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK 

Ajánlatkérő az eljárásban - a Kbt. 114. § (2) bekezdése alkalmazásával - nem 
ír elő alkalmassági követelményt, így a 69. § (4) bekezdése szerinti 
felhívást nem alkalmazza. 
 
15. AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ 

2017. december 15. 14:00 óra 
 
16. AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK CÍME 

Pócsmegyer Rendezvényközpont 2017 Pócsmegyer, Kossuth u. 27.  

17. AZ AJÁNLATTÉTEL NYELVE 

Az ajánlattétel nyelve magyar. Egyéb nyelven ajánlat nem nyújtható be. Nem 
magyar nyelvű dokumentum esetén annak magyar nyelvű fordítását is 
csatolni kell (közvetlenül az idegen nyelvű iratot követően) ajánlatkérő 
elfogadja ajánlattevő felelős fordítását is (Kbt. 47. § (2) bekezdés alapján). 
 
A felelős fordításról szóló nyilatkozatban az ajánlattevő képviseletére 
jogosult személynek kell (cégszerűen aláírt formában nyilatkozni), hogy a 
fordítás tartalma mindenben megfelel az eredeti szövegnek, az tartalmilag 
mindenben megegyezik az eredeti, idegen nyelvű szöveg tartalmával. 
 
Az ajánlatkérő nem köteles az idegen nyelvű irat tartalmát vizsgálni, de ennek 
jogát fenntartja. Amennyiben ajánlatkérő azt észleli, hogy a magyar nyelvű 
fordítás a valóságtól eltérő adatot tartalmaz különösen, ha ez az eltérés a 
verseny tisztaságát veszélyezteti, úgy a Kbt. előírásai szerint jár el (szükség 
esetén felvilágosítást vagy egyéb dokumentumot kérhet). Az idegen nyelven 
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benyújtott irat, dokumentum és annak fordítása közötti eltérésből fakadó 
esetleges hátrányos jogkövetkezményeket az ajánlattevőnek viselnie kell (pl.: 
hamis adatszolgáltatás és ennek jogkövetkezményei). 
 
Nem jelenti az eljárás nyelvére vonatkozó előírás megsértését, amennyiben az 
ajánlat olyan idegen nyelvű megfogalmazást vagy terminológiát, vagy 
megfogalmazást (szófordulat, rövidítés, szakzsargon, stb.) tartalmaz, amely 
szakmailag indokolt – pl.: nemzetközileg is elfogadott és jellegéből fakadóan 
szövegszerű fordítása nem létezik. 
 
18. AZ AJÁNLAT FELBONTÁSÁNAK HELYE  

Pócsmegyer Rendezvényközpont 2017 Pócsmegyer, Kossuth u. 27. 
 
19. AZ AJÁNLAT(OK) FELBONTÁSÁNAK IDEJE 

2017. december 15 14:00 óra 
 
20. AZ AJÁNLAT(OK) FELBONTÁSÁN JELENLÉTRE JOGOSULTAK 

Az ajánlatok felbontásán a Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározott 
személyek jogosultak jelenlétre. E személyek a bontáson a felolvasólapba 
betekinthetnek. 
 
A Kbt. 68. § (4) bekezdése alapján az ajánlat(ok) felbontásakor ismertetésre 
kerül az ajánlattevő(k) neve, címe (székhelye/lakóhelye), valamint azok a 
főbb számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempont(ok) alapján 
értékelésre kerülnek (jelen eljárásban: Nettó egyösszegű kivitelezési díj,  és a 
vállalt jótállás időtartama). A bontás mindaddig tart, amíg a határidő lejártáig 
benyújtott összes ajánlat felbontásra és az előbbiek szerint ismertetésre nem 
kerül 
 
A Kbt. 68. § (4) bekezdése alapján az ajánlatkérő az ajánlatok bontásának 
megkezdése előtt ismertetheti a rendelkezésre álló fedezet összegét. 
 
A Kbt. 68. § (6) bekezdése alapján az ajánlatkérő a bontásról jegyzőkönyvet 
készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld az 
ajánlattevőknek. 
 
 
A határidő után beérkezett ajánlat benyújtásáról is jegyzőkönyv készül, és azt 
az összes - beleértve az elkésett - ajánlattevőnek is megküldésre kerül. 
 
21. AZ AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG MINIMÁLIS IDŐTARTAMA 
Az ajánlati kötöttség a Kbt. 81. § (11) bekezdésében foglaltakra tekintettel 60 
nap, az ajánlattételi határidő lejártától számítva. 
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22. AZ AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK ELŐÍRÁSÁRA  
Az ajánlatkérő ajánlati biztosíték benyújtását nem írja elő. 
 
23. SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK 

Késedelmi kötbér abban az esetben érvényesíthető, amennyiben nyertes 
ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést – a Ptk. 6:186. 
§ (1) bekezdés alapján. 
Mértéke: a kivitelezés minden késedelemmel érintett napjára 30.000,-
HUF/nap. 
 
A késedelmi kötbért ajánlatkérő maximum 20 naptári napra érvényesíti. 
Amennyiben a késedelmi kötbérrel sújtott naptári napok száma meghaladja a 
20 napot, úgy ajánlatkérő súlyos szerződésszegésre (ezzel összefüggésben 
az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 2017.01.01-től hatályos módosítást 
követően a Kbt. 62. § (1) bekezdés q) pontja szerinti új kizáró okra) 
hivatkozással jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani nyertes 
ajánlattevő írásbeli értesítése mellett, meghiúsulási esetkör.  

Ez esetben a késedelmi kötbér nem, hanem a teljes meghiúsulási kötbér kerül 
érvényesítésre. 
 
Hibás teljesítési kötbér - figyelemmel a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére- abban 
az esetben érvényesíthető, amennyiben nyertes ajánlattevő olyan okból, 
amelyért felelős, megszegi a szerződést.  
 
Mértéke: A hibás teljesítés esetén a késedelemi kötbér számítást kell alapul 
venni. Amennyiben hibás teljesítésre kerül sor, úgy a hiba kijavításáig terjedő 
időszakra ajánlatkérő úgy tekinti, hogy ezen napok számával esett 
késedelembe ajánlattevő.  
Ajánlatkérő maximum 20 naptári napra érvényesíti. Amennyiben a hibás 
teljesítési kötbérrel sújtott naptári napok száma meghaladja a 20 napot, úgy 
Ajánlatkérő súlyos szerződésszegésre hivatkozással jogosult a szerződést 
azonnali hatállyal felmondani nyertes ajánlattevő írásbeli értesítése mellett, 
meghiúsulási esetkör.  

Ez esetben a hibás teljesítési/késedelmi kötbér nem, hanem a teljes 
meghiúsulási kötbér kerül érvényesítésre. 
 
 
Ajánlatkérő a Ptk. 6:187. § (3) bekezdése alapján a nyertes ajánlattevő 
tevékenységével vagy mulasztásával kapcsolatban keletkezett kötbért 
meghaladó kárát is érvényesítheti a nyertes ajánlattevővel szemben. 
 
Meghiúsulási kötbér: a szerződés nettó értékének 10%-a. 
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Jótállás: a lámpatestekre, a fényforrásokra és az új telepítésű 
lámpaoszlopokra a műszaki átadástól számított, a nyertes ajánlatban vállalt 
minimum 60 – legfeljebb 84 hónap. 
 

Jótállási biztosíték: a pótmunkákkal növelt nettó vállalkozói díj 5%-nak 
megfelelő összegben. A Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapján Ajánlatkérő 
előírja, hogy a biztosíték az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint 
nyújtható óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél 
fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény 
vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, 
vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást 
tartalmazó – kötelezvénnyel. A Kbt. 134. §(5) bekezdése alapján a jótállási 
biztosíték határidőre történő nyújtására vonatkozóan az ajánlattevőnek az 
ajánlatban nyilatkoznia kell.  
 

24. EGYÉB ELŐÍRÁSOK, INFORMÁCIÓK 

24.1. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 114. § (11) bekezdésben foglaltakat 
(fenntartás). 
 
24.2. A Kbt. 35. § (8) bekezdés alapján az Ajánlatkérő sem önálló, sem a közös 
ajánlattevő vonatkozásban nem követeli meg és nem teszi lehetővé 
gazdálkodó szervezet (projettársaság) létrehozását. 
 

AZ AJÁNLATOK BÍRÁLATA 

A Kbt. 81. § (4) bekezdés szerint. 
 

25. KERESKEDELMI ÉS SZAKMAI AJÁNLAT  

Az ellenszolgáltatásnak a szerződésszerű teljesítéshez szükséges valamennyi 
közvetlen és közvetett költséget (adót, vámot, illetéket, stb. tartalmazni kell). 
Az ellenszolgáltatás nettó értéke a szerződéses időszakban nem növelhető. 
 
Az ellenszolgáltatás összegét (értékelésre kerülő ajánlati elem) egy összegben, 
nettó – Áfa-t nem tartalmazó – értéken és magyar forintban (HUF; Ft) kell 
megadni, amelyet a Felolvasó lapon (Nettó egyösszegű ajánlati ár) kell 
megjelölni. 
 
A kereskedelmi ajánlat és a szakmai ajánlat elkészítésére vonatkozó további 
információkat és előírásokat, az árazatlan költségvetést és a részletes 
feltételeket a dokumentáció (egyéb közbeszerzési dokumentumok) 
tartalmazza. 
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26. FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS 

Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó 
tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól 
szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján Ajánlattevő csatolja a 
kötelezettségvállaló nyilatkozatát az ajánlathoz, amely szerint nyertessége 
esetén a meglévő felelőség biztosítását kiegészíti vagy felelősség biztosítást 
köt a tárgy szerinti kivitelezési tevékenységre vonatkozó legalább 10 
MFt/év dologi káresemény és 10 MFt/év személyi kár mértékben. 
A felelősség biztosításnak a szerződéskötés időpontjától a kivitelezés 
befejezésétől (rendszer használatba adásának napjától) számítottan 6 
hónapig kell érvényben lenni. 
 
Megjegyzés a felelősség biztosítás tárgyához: 
 
A biztosítási kötvény szakmai tartalmára (biztosított 
munkálatok/tevékenységek köre) vonatkozóan ajánlatkérő azt vizsgálja, hogy 
az abban foglaltak kiterjednek-e, tartalmazzák-e (legalább) a felhívás 5. 
pontjában a „Közös Közbeszerzési Szójegyzék CPV-kódok által megadott 
Fő tárgy” szerinti tevékenységre vonatkozó tevékenységre. 
 
27. VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSI ELJÁRÁS 

Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján 
nyilatkoznia kell, hogy vele szemben van-e folyamatban eljárás. 
Folyamatban lévő eljárás esetén az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz 
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság 
által megküldött igazolást. 
 

 A nyilatkozatot nemleges tartalommal (nincs folyamatban el nem 
bírált változásbejegyzési eljárás) is kötelező megtenni! 

 
Közös ajánlat esetén a nyilatkozatot ajánlattevőnként külön kell megtenni. 
 
28. KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL (ADOTT ESETBEN) SZABÁLYAI 
A dokumentációban (egyéb közbeszerzési dokumentumok) kerültek 
meghatározásra. 
 
29. AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSA ÉS FORMÁJA 

- Az ajánlatot (egy eredeti és egy elektronikus forma) írásban és zártan, az 
ajánlattételi felhívás 16. pontjában megadott címre közvetlenül 
személyesen az ajánlattételi határidő lejártáig. 
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- Az ajánlatot – munkanapokon: 
a bontás napját megelőzően 9:00 – 15:00 között,  
a bontás napján 9:00-14:00 óra között  
lehet személyesen benyújtani. 

 
- Az ajánlatot lezárt, sérülésmentes csomagolásban / csomagban 

elhelyezve kell benyújtani.  
- Az ajánlatot tartalmazó csomagot a dokumentációban (egyéb 

közbeszerzési dokumentumok) meghatározott FELIRATOZÁSSAL KELL 
ELLÁTNI!  

 
POSTAI ÚT – ajánlattevő felelősségére 

A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn 
belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig a 
megjelölt címen sor kerül. 
 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a postai úton érkező küldemények a 
16. pontban megadott címre történő kézbesítése a kézbesítőben történő 
átvétel időpontjától jelentősen, akár több napban is eltérhet. Az ebből 
eredő késedelemért ajánlatkérő nem vállal felelősséget, hivatkozást vagy 
reklamációt, a késéséből eredő kockázat kizárólag az ajánlattevőt terheli.  

 
Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből és 
késéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. Amennyiben a boríték 
(csomagolás) nincs megfelelően lezárva, illetve megfelelő jelöléssel ellátva, az 
ajánlatkérő nem vállal felelősséget az ajánlat elirányításáért vagy idő előtti 
felbontásáért. 
 
KÉZBESÍTÉSI ÚT– ajánlattevő felelősségére 

- A futár útján történő továbbítás esetére a postai küldemények 
vonatkozásában meghatározottak az irányadóak. Azokat a benyújtott 
ajánlatokat, melyek ajánlatkérő általi kézhezvételére az ajánlattételi 
határidő lejártát követően kerül sor, az ajánlatkérő elkésettnek tekinti és a 
Kbt. 68.§ (6) bekezdés szerint jár el. 

-  

Ajánlatkérő a személyes benyújtást javasolja! 

 
 

Az ajánlat összeállításával kapcsolatos TOVÁBBI FORMAI ELŐÍRÁSOKAT A 

DOKUMENTÁCIÓ (egyéb közbeszerzési dokumentumok) TARTALMAZZA, 

amelyek figyelembe vételét kéri ajánlatkérő az ajánlat elkészítése során. 
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30. ÜZLETI TITOK VÉDELME (ADOTT ESETBEN) 

Az ajánlattevő az ajánlatában elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot 
tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja a Kbt. 44. § előírásai 
szerint, figyelemmel a 73. (1) bekezdés f) pontjára is. 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 a 44. § szerint, amennyiben az általánosság szintjén kerül 
megfogalmazásra.  
 
Ha a gazdasági szereplő meghatározott információk, adatok üzleti titokká 
nyilvánítása során a Kbt. 44. § (1)-(3) bekezdésben foglaltakat nem tartotta 
be, az ajánlatkérő hiánypótlás keretében felhívja az érintett gazdasági 
szereplőt a megfelelő tartalmú dokumentum benyújtására. 
 
 
31. A KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS DOKUMENTÁCIÓ  

A dokumentációban (egyéb közbeszerzési dokumentumok) kerültek 
meghatározásra. 
 
32.  A HIÁNYPÓTLÁS 

Az ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 71. § alapján biztosítja a hiánypótlás 
lehetőségét, a Kbt. 71. § (6) bekezdése szerinti korlátozás nélkül. 
 
33.  SZERZŐDÉSKÖTÉS 

- A szerződés megkötésére a Kbt. 131. § irányadó, ajánlatkérő ezen 
belül felhívja a figyelmet a 131. § (9) bekezdésében foglaltakra: 

 
Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel szemben csak abban az esetben 
mentesül a szerződés megkötésének kötelezettsége alól, valamint a 
nyertes ajánlattevő az ajánlati kötöttsége alatt akkor mentesül 
szerződéskötési kötelezettsége alól (szabadul ajánlati kötöttségétől), 
ha az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezés megküldését 
követően beállott, ellenőrzési körén kívül eső és általa előre nem látható 
körülmény miatt a szerződés megkötésére vagy teljesítésére nem lenne 
képes, vagy ilyen körülmény miatt a szerződéstől való elállásnak vagy 
felmondásnak lenne helye. 

 
- Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes 

ajánlattevővel - közös ajánlattétel esetén a nyertes ajánlattevőkkel - kell 
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írásban megkötni a közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, 
szerződéstervezet és ajánlat tartalmának megfelelően. Ha az ajánlatkérő 
lehetővé tette a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt, az egyes 
részek tekintetében nyertesekkel kell szerződést kötni. 
 

- Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - 
a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő 
legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok 
elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. A nyertes ajánlattevő 
és a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége az 
ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére 
történt megküldése napjától számított harminc nappal meghosszabbodik. 
Az ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség időtartama alatt 
köteles megkötni. 

 
- Nem köthető meg a szerződés az írásbeli összegezés - ha az összegezés 

javítására kerül sor és az eljárás eredményességére, az ajánlat 
érvényességére vagy az értékelés eredményére vonatkozó adat módosul, a 
módosított összegezés – megküldése napját követő öt napos időtartam 
lejártáig. 

 
- Az ötnapos időtartam letelte előtt is megköthető a szerződés, ha jelen 

nyílt eljárásban, csak egy ajánlatot nyújtottak be (131. § (8) bekezdés 
f) pont). 

 
- A nyertes ajánlattevő – figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdésben foglalt kötelezettségre – 
átláthatósági nyilatkozatot köteles tenni a szerződéskötésig.  
Ennek elmaradása a szerződéstől történő visszalépésnek minősül! 

 
- A nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjában 

rendelkeznie kell az előírt felelősségbiztosítással, amely a 
szerződéskötés feltétele. 
Ennek elmaradása a szerződéstől történő visszalépésnek minősül! 
 

- A nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljesítéshez az építésügyi és az 
építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. fejezetében 
meghatározottak szerinti (vagy ennek megfelelő hatályos átsorolás előtti) 
alábbi szakemberrel kell rendelkezni: 

 
• legalább egy fő „MV-ÉV” besorolású felelős műszaki vezetővel, aki a 
Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében (az előírt jogosultsággal) 
szerepel, és 
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Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási 
tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben előírt 
feltételek meglétét Ajánlatkérő a Magyar Mérnöki Kamara honlapján 
ellenőrzi. Ajánlattevő felelőssége a szakember megjelölése előtt 
meggyőződni arról, hogy a szakember megfelelő jogosultsággal 
rendelkezik, és a jogosultsága a Kamara honlapján is megjelenik a 
valóságnak megfelelő adatokkal. 

 
- Ajánlatkérő a Kbt. 142. §-a alapján ellenőrzi fentiek teljesülését. 
 
- Építési beruházás esetén az alvállalkozói teljesítés összesített aránya 

nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át.  
Az alvállalkozóknak a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az 
határozza meg, hogy milyen arányban részesülnek a szerződés általános 
forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből. 

 
- A nyertes ajánlattevőként szerződő fél vagy felek személye csak az alábbi 

esetekben változhat meg: 
 

a) ha a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjában foglalt feltételeknek 
megfelelő egyértelmű szerződéses rendelkezés alapján a jogutódlás 
projekttársaság vagy a teljesítés biztonsága érdekében ilyen szerződéses 
rendelkezés alapján a teljesítéshez finanszírozást nyújtó jogi személy vagy 
az általa jelölt jogi személy által történik; vagy 
 
b) ha a szerződő fél személyében bekövetkező jogutódlás a jogi személy 
átalakulásának, egyesülésnek, szétválásnak vagy a jogutódlással 
megszűnés más esetének következménye, vagy olyan részleges jogutódlás 
eredményeként következik be, ahol egy gazdasági egységként működő 
teljes üzletág (a hozzá tartozó szerződésekkel, eszközökkel és 
munkavállalókkal) - nem gazdasági társaság jogi személy esetén az adott 
tevékenységet ellátó teljes szervezeti egység - átruházásra kerül a 
jogutódra, vagy az eredeti szerződő félre vonatkozó fizetésképtelenségi 
eljárás során kerül a szerződés átruházásra, 

 
ha a szerződésbe lépő jogutód nem áll a közbeszerzési eljárásban 
alkalmazott kizáró ok hatálya alatt, - az ajánlattevőre irányadó szabályok 
szerint, a Kbt. 138. § (2)-(4) bekezdésének alkalmazásával - megfelel a 
közbeszerzési eljárásban alkalmazott alkalmassági követelményeknek, és 
a jogutódlás nem a Kbt. alkalmazásának a megkerülését célozza. 
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- Az ajánlattevőként szerződő fél személye továbbá csak új közbeszerzési 
eljárás eredményeként változhat. A jogviszony egyéb elemeinek 
változására a Kbt. 141. § rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

34.   ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 25.§-ában foglaltakra, különösen a Kbt. 
25.§ (4) bekezdésében foglaltakra. 
 

35.  ELEKTRONIKUS NYILVÁNTARTÁSOK ELLENŐRZÉSE 

Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában 
résztvevő gazdasági szereplő valamely a felhívásban vagy a dokumentációban 
előírt igazolás helyett a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot 
igazolni, abban az esetben az ajánlattevő, alvállalkozó, az alkalmasság 
igazolásában résztvevő gazdasági szereplő nyilatkozatban köteles megadni 
(adott esetben), hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 69. § (11) 
bekezdése szerint igazolni, és hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó 
ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, 
hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége. 
Jelen eljárásban alkalmassági szempont nem kerül előírásra. 
 

36.  EGYENÉRTÉKŰSÉG (ADOTT ESETBEN): 

Amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető 
meghatározása érdekében az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban vagy a 
dokumentációban (egyéb közbeszerzési dokumentumok) meghatározott 
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, 
illetőleg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy minden ilyen esetben a 
megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében 
történik, ajánlatot a dokumentációban előírt, vagy az azzal - a 
dokumentációban szereplő műszaki paraméterei tekintetében - egyenértékű 
termékre lehet tenni. 
 
Egyenértékűség igazolása:  
Az egyenértékűséget ajánlattevőnek az adott termék gyártója által kiadott 
nyilatkozattal az ajánlatban kell igazolnia, hogy a megajánlott termék megfelel 
a műszaki leírásban szereplő követelmények. 
 

37.  Az ajánlatkérő tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, 
amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés 
szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. 
 

Emberi Erőforrások Minisztériuma 
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1054 Budapest, Akadémia u. 3. 
Központi telefonszám: +36-1-795-1200 
E-mail: ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu 

 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
1011 Budapest, Fő utca 44-50. 
Telefonszám: +36-1-795-1700 
Ügyfélszolgálati iroda: 1011 Budapest, Fő u. 44-50.  
 
Ügyfélszolgálat telefonszám: +36-1-795-6766; +36-1-795-3832; +36-
1-795-6816 
Ügyfélszolgálat e-mail: ugyfelszolgalat@nfm.gov.hu  
 
Nemzetgazdasági Minisztérium 
1051 Budapest, József nádor tér 2-4. 
1369 Budapest Pf.: 481. 
Telefonszám: +36 1 795 1400 
Telefax: +36 1 795 0716  
E-mail: ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu 
 
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal területileg illetékes 
bányakapitányságai 
Megnevezés: Budapesti Bányakapitányság 
Cím: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23. 
Postacím: 1145 Budapest Columbus u. 17-23.  
Telefon: (36-1) 373-1800  
Fax: (36-1) 373-1810  
Email: bbk@mbfh.hu 
 
Országos Tisztifőorvosi Hivatal 
1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.  
1437 Budapest, Pf. 839. 
Telefon: +36 14761100  
Fax: +36 14761390 

 
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 
 

mailto:ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu
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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: 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal 
Cím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2. 
Telefon: +36-1-428-5100 
Fax: +36-1-428-5382. 
Kék szám (mobilhálózatból is hívható): 06-40/42-42-42 
 

Környezetvédelem: 

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Főfelügyelőség 
1016 Budapest, Mészáros u. 58/a. 
1539 Budapest, Pf. 675. 
Tel.: 1/2249-100 
Fax: 1/2249-262 
Honlap: www.orszagoszoldhatosag.gov.hu 
 
Egészségvédelem: 

Országos Környezetegészségügyi Intézet 
Cím: 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. 
Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839. 
Központi telefonszám: 06-1-476-1100 
Központi faxszám: 06-1-476-1390 
 
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 

 
38.  IRÁNYADÓ JOG ÉS IDŐ 

Az ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 
közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), valamint annak 
végrehajtási rendeletei (különösen: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet és a 
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322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet) szerint kell eljárni. A közbeszerzési eljárás 
során megkötött szerződésekre egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
Irányadó idő: Az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban valamennyi 
órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő (CET). 
 
39.  EREDMÉNYTELENSÉG 

Jelen eljárásban fajtában a Kbt. 114. § (8) bekezdés is irányadó, amely szerint 
az ajánlatkérő a Kbt. 75. § (1) bekezdése szerinti eseteken túlmenően akkor is 
köteles az eljárást eredménytelenné nyilvánítani, ha 
 
- az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel történő 

szerződéskötés esetén a szerződés értéke a becsült értéket meghaladná, és 
az ajánlatkérő az eljárást olyan szabályok szerint indította meg, amelyek 
nem lettek volna jogszerűen alkalmazhatóak, ha az ajánlatkérő az eljárás 
becsült értékeként ezt a szerződéses értéket határozta volna meg. 

 
40. ÁRFOLYAMOK  (ADOTT ESETBEN): 
Az ajánlatban a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattételi 
felhívás megküldésének napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott 
devizaárfolyamokat kell alkalmazni. Az ajánlatban esetlegesen szereplő, nem magyar 
forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot 
közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni. Az ajánlati árat ezen 
rendelkezéstől függetlenül magyar forintban kell megadni. 
Jelen eljárásban alkalmassági szempont nem kerül előírásra. 
 
41.  Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja:  2017. december 08 
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