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





 

 
A Kbt. 57. § (2) bekezdés alapján a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy 
ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, az 
ajánlattételi határidő lejártáig.  
 
A közbeszerzési dokumentumok másra át nem ruházhatóak. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. 
rendeletben foglaltak alapján Ajánlatkérő érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek azt tekinteni, aki 
az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte. 
 
4. A közbeszerzési eljárás tárgya, főbb mennyisége:  
 
Az eljárást megindító felhívás II.2.1) és II.2.4) pontjaiban meghatározottak szerint. 
 
Amennyiben a közbeszerzési dokumentumok bármelyik része valamilyen meghatározott 
gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő 
termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, 
tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozást 
tartalmaz, az a közbeszerzés tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történt és Ajánlatkérő 
az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdés 
alapján. 
 
5. Nyertes Ajánlattevő feladata:  
 
Nyertes Ajánlattevő köteles a közbeszerzés tárgyát képező árut, eszközöket, termékeket az eljárást 
megindító felhívásban, a jelen közbeszerzési dokumentumokban, illetve a szerződéstervezetben 
meghatározott mennyiségi és minőségi meghatározás szerint a vonatkozó jogszabályok, 
szabványok, illetve egyéb előírások és minőségi követelmények betartása mellett leszállítani, 
üzembe helyezni és a betanítást elvégezni. 
 
Nyertes Ajánlattevő feladata kiterjed a felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban 
meghatározott valamennyi feladatra. 
 
6. A teljesítés helye és a szerződés időtartama:  
 
A teljesítés helye: az eljárást megindító felhívás II.2.3) pontjaiban rögzítettek szerint.  
 
A szerződés időtartama: az eljárást megindító felhívás II.2.7) pontjaiban foglaltak szerint. 
 
 
7. Többváltozatú ajánlat és részajánlat:  
 
Ajánlatkérő a többváltozatú ajánlat lehetőségét kizárja.  
 
Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét biztosítja az alábbiak szerint.  
1. rész: Berzsenyi utcai szabadstrand eszközbeszerzése 
2. rész: Hullám úti szabadstrand eszközbeszerzése 
3. rész: Vígadó melletti szabadstrand eszközbeszerzése 
 
Jelen közbeszerzési dokumentum rendelkezései valamennyi részre vonatkoznak, ahol 
releváns, ott az adott részre utalás kiemelten szerepel. 
 



 

8. Az ajánlat költségei  
 
8.1 Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költséget az ajánlattevőnek kell 
viselnie. Az ajánlattevőnek nincs joga semmilyen, a közbeszerzési dokumentumokban 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, kivéve a Kbt. 177. § 
(2) bekezdésében foglaltakat. 
 
8.2 Az ajánlatkérő kifejezetten nyilatkozik, hogy a Kbt. előírásain túl, az ajánlatok elkészítésével 
kapcsolatosan sem a nyertes ajánlattevőnek, sem más ajánlattevőknek semmiféle – esetleges 
jövőbeni – térítésre nem kötelezhető.  
 
8.3 Az ajánlatkérő közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával kapcsolatban keletkezett 
összes iratot a Kbt. 46. § (2) bekezdése szerint kezeli. 
 
9. Az ajánlatok kidolgozásának feltételei  
 
9.1 Az ajánlattevőknek az eljárás során egy írásos ajánlatot kell elkészíteniük a Kbt.-nek az 
uniós értékhatárt el nem érő, nyílt eljárásra vonatkozó előírásaival összhangban. 
 
9.2 Az ajánlattevőnek nyertesként történő kihirdetése esetén nincs lehetősége ajánlata, 
vagy a jelen közbeszerzési dokumentumok megváltoztatására sem.  
 
9.3 Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos, a 
Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott írásbeli kommunikáció – ha a 424/2017. 
(XII. 19.) Korm. rendeletből más nem következik – elektronikus úton, az EKR-ben történik. 
 
9.4 Az ajánlattevő felelősséggel tartozik az ajánlatban közölt adatok és nyilatkozatok, 
valamint a becsatolt igazolások, okiratok tartalmának valódiságáért. Az EKR-ben benyújtandó 
nyilatkozatokkal kapcsolatos általános előírásokat a Kbt. 41/A. §-a, a Kbt. 57. § (1) bekezdés b) 
pontja, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § és 12. §-a tartalmazza. Ajánlatkérő az 
ajánlatok benyújtása során az alábbi fájlformátumok benyújtását teszi lehetővé: pdf; jpg, doc, docx, 
xls, xlsx, slo8. Amennyiben az EKR-ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum eleget tesz a 
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok 
informatikai jellemzőire vonatkozó követelményeknek, de az egyéb okból nem olvasható, illetve 
nem jeleníthető meg, az ajánlatkérő fel fogja hívni az ajánlattevőt az ajánlat olvashatóságához és 
megjeleníthetőségéhez szükséges szoftver megnevezésére. Ebben az esetben az ajánlatkérő csupán 
általánosan hozzáférhető, ingyenes vagy szabad szoftvert köteles igénybe venni az ajánlatok 
olvasásához és megjeleníthetőségéhez az ajánlattevő előbbi nyilatkozata alapján. Amennyiben a 
dokumentum tartalma ezt követően sem határozható meg, azt úgy kell kezelni, mintha az 
ajánlattevő az érintett dokumentumot nem nyújtotta volna be és a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó 
szabályaira figyelemmel kell eljárni. 
 
9.5 Amennyiben az EKR-ben az adott dokumentumra vonatkozó elektronikus űrlap a 
nyilatkozattétel nyelvén nem áll rendelkezésre, a nyilatkozat csatolható az EKR-ben legalább 
fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott dokumentumként is, az ajánlatkérő azonban 
nem követeli meg elektronikus aláírás alkalmazását. Amennyiben valamely nyilatkozatminta az 
EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a 
nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Ha az adott 
nyilatkozatra az EKR-ben elektronikus űrlap áll rendelkezésre, azt akkor is ki kell tölteni, ha az 



 

ajánlatkérő az adott nyilatkozat más nyelven történő benyújtását is lehetővé teszi az ajánlatban, és 
az ajánlattevő eltérő nyelvű nyilatkozatot csatol a rendszerben. Ebben az esetben, ha az elektronikus 
űrlap magyar nyelven kerül kitöltésre, azt a csatolt nyilatkozat felelős fordításának kell tekinteni 
 
9.6 Ahol a Kbt. végrehajtási rendelete közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági kamara 
által hitelesített nyilatkozat benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható a papíralapon 
hitelesített dokumentum egyszerű elektronikus másolataként, vagy olyan formában is, ahol a 
papíralapon vagy legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással elektronikus úton megtett 
nyilatkozatot közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági kamara - legalább fokozott biztonságú 
elektronikus aláírással vagy bélyegzővel - elektronikusan látta el hitelesítéssel. Az ajánlatkérő előírja, 
hogy az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál 
(különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus 
okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű 
magánokirat követelményeinek. Ahol a Kbt. vagy annak végrehajtási rendelete valamely 
dokumentum közvetlen megküldését írja elő, azon a dokumentum az EKR rendelet szerinti 
elektronikus hozzáférhetővé tételét is érteni kell.  
 
9.7 A gazdasági szereplő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó 
dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót alkalmazza. 
 
9.8 Ahol az EKR az ajánlatkérő által létrehozandó dokumentumra elektronikus űrlapot 
biztosít, az ajánlatkérő ezen dokumentumokat az elektronikus űrlap alkalmazásával köteles 
létrehozni. 
 
9.9 Az elektronikusan megküldött dokumentum beérkezésének tényéről az EKR – 
valamint ahol e rendelet lehetővé teszi, az alkalmazott más informatikai rendszer – haladéktalanul 
automatikus elektronikus visszaigazolást küld. Az elektronikus dokumentum beérkezésének ideje 
az automatikus visszaigazolásban szereplő időpont. 
 
9.10 Az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében az ajánlatkérő szervezet 
vagy az ajánlatot a rendszerben benyújtó gazdasági szereplő esetében - a gazdasági szereplő 
képviselőjének kell tekinteni azt a személyt, aki az EKR-ben az ajánlatkérő szervezet vagy gazdasági 
szereplő részéről a nyilatkozattételhez szükséges hozzáféréssel és jogosultsággal rendelkezik. Az 
EKR-ben kitöltött elektronikus űrlapot e vélelem alapján az ajánlatkérő szervezet, illetve a 
gazdasági szereplő eredeti nyilatkozatának kell tekinteni. 
 
9.11  Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös 
ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az 
ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A nyilatkozatok megtételére meghatalmazott 
gazdasági szereplő kizárólag azért felel, hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre 
bocsátott nyilatkozatoknak, adatoknak az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, 
ez a szabály azonban nem érinti a közös ajánlattevők 35. § (6) bekezdése szerinti egyetemleges 
felelősségét. 
 
9.12 Az ajánlattevő a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottakkal kapcsolatban 
írásban az EKR rendszeren keresztül kiegészítő tájékoztatás iránti kérelemmel fordulhat az 
ajánlatkérőhöz. A kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőn 
belül kell megadni. Ajánlatkérő tájékoztatja a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a fentiekre tekintettel az 
Ajánlatkérő csak az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 3. munkanapig beérkezett kérdések 
megválaszolását tudja garantálni, a később beérkezett kérdések esetében az Ajánlatkérő a Kbt. 
56. § (3) bekezdésére tekintettel dönthet úgy, hogy nem válaszolja meg, vagy a Kbt. 114. § (6) 



 

alapján alkalmazza a Kbt. 52. § (3) bekezdését és meghosszabbítja az ajánlattételi határidőt. 
Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást az EKR rendszeren keresztül küldi meg. A kiegészítő 
tájékoztatás megadása során Ajánlatkérő nem jelöli meg, hogy a kérdést melyik gazdasági szereplő 
tette fel, valamint, hogy válaszát az Ajánlatkérő mely gazdasági szereplőknek küldte még meg. 
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét arra, hogy telefonon, illetve személyes megkeresés útján 
kiegészítő tájékoztatás nem kérhető. 

 A kiegészítő tájékoztatás oly módon kérhető, hogy a kérdéseknek fent hivatkozott határidők 
figyelembevételével meg kell érkezniük ajánlatkérő megbízottjához az EKR-en keresztül. 
Gazdasági szereplő a kiegészítő tájékoztatásban szíveskedjen megjelölni, hogy kérdését az eljárás 
mely része vonatkozásában kívánja feltenni.  Ajánlattevő a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelemben foglalt 
kérdéseit a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem előterjesztésével egyidejűleg, a kiegészítő tájékoztatás megkönnyítése 
érdekében szíveskedjen szerkeszthető formában is eljuttatni. 
 
 
9.13 Üzemzavar, üzemszünet, működési hiba:  
Az üzemszünet: minden olyan tervezhető technikai tevékenység, amely az EKR szolgáltatásainak 
szünetelését eredményezi. 
 
Az üzemzavar: az EKR üzemeltetője által megállapított és külön jogszabályban foglaltak szerint 
dokumentált, előre nem tervezett üzemszünet vagy előre nem tervezett, az EKR korlátozott 
működőképességét jelentő helyzet. 
 
Működési hiba: az EKR üzemeltetője által megállapított és külön jogszabályban foglaltak szerint 
dokumentált egyedileg, adott eljáráshoz kapcsolódó informatikai hiba vagy ezen eljárás elektronikus 
közbeszerzési folyamatában bekövetkező hiba. Nem minősül működési hibának a kizárólag az 
ajánlatkérő vagy az ajánlattevő felelősségi körében felmerülő, az EKR-rel való kommunikációt 
érintő hiba, valamint az a hiba, mely abból ered, hogy az ajánlatkérő vagy ajánlattevő nem az EKR 
megfelelő funkcióját használja a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében rögzített előírás 
végrehajtására. 
 
Az ajánlatkérő működési hiba esetén a Kbt. 41/C. § (1) bekezdés e) pontját a működési hibára 
vonatkozó tájékoztatás közzétételét követően megfelelően alkalmazhatja. 
Az EKR üzemeltetésével összefüggő szabályokról, az üzemszünet, az üzemzavar és működési hiba 
kezelésének részletes szabályairól az elektronikus közbeszerzési rendszer működtetésével 
kapcsolatos szabályokról szóló külön jogszabály rendelkezik 
 
Az ajánlattételi határidő nem jár le, ha az EKR vagy annak az ajánlat elkészítését támogató része az 
EKR üzemeltetője által közzétett tájékoztatás alapján igazoltan 
a) folyamatosan legalább öt percig fennálló üzemzavar(ok) folytán [22. § (2) bekezdés] az 
ajánlatkérő által meghatározott ajánlattételi vagy részvételi határidőt megelőző huszonnégy órában 
összesen legalább százhúsz percig, vagy 
b) üzemzavar folytán [22. § (2) bekezdés] az ajánlattételi határidő alatt folyamatosan legalább 
huszonnégy óráig 
nem elérhető. 
 
Az ajánlatkérő ez esetben köteles az ajánlattételi határidőt meghosszabbítani az EKR működésének 
helyreállítását követően, amelyről az EKR üzemeltetője tájékoztatást tesz közzé. 
Az a) pont szerinti esetben a határidőt úgy kell meghosszabbítani, hogy megfelelő idő, de - a 
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás kivételével - legalább a hosszabbításról szóló értesítés 
megküldésétől számított két nap, ha a módosításról hirdetményt kell feladni, annak feladásától 
számított négy nap álljon rendelkezésre az ajánlat benyújtására. 



 

 
A b) pont szerinti esetben az ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt az EKR működésének 
helyreállítását követően legalább az üzemzavar időtartamának megfelelő idővel köteles 
meghosszabbítani. 
 
Ha az EKR üzemzavara [22. § (2) bekezdés] az ajánlattételi határidőt az (1) bekezdésben foglaltak 
szerint nem érinti, hanem az az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontásának a 15. § (2) bekezdésében 
meghatározott időpontjában áll fenn, az EKR az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket 
tartalmazó iratok felbontását működésének helyreállítását követően haladéktalanul végrehajtja. 
 
Ha az ajánlattevő által, vagy más érdekelt gazdasági szereplő vagy szervezet által elvégezhető eljárási 
cselekmények, így különösen hiánypótlás, felvilágosítás vagy árindokolás megadására, vagy az 
előzetes vitarendezés kezdeményezésére rendelkezésre álló határidő alatt üzemzavar következik be, 
és a vonatkozó határidő az üzemzavar során eltelt, vagy abból az EKR helyreállítását követően 
kevesebb, mint kettő óra maradt, ajánlatkérő köteles az EKR működésének helyreállítását követően 
tizenkét órán belül megtett eljárási cselekményeket határidőben teljesítettnek elfogadni. 
 
Nem követ el jogsértést az ajánlatkérő akkor, ha a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében valamely 
eljárási cselekményre meghatározott határidőt azért mulaszt el, mert az EKR üzemzavara nem teszi 
lehetővé az adott cselekmény határidőben történő teljesítését. Ebben az esetben az ajánlatkérő az 
EKR működésének helyreállítását követően haladéktalanul köteles az elmulasztott cselekmény 
teljesítésére. 
 
10. Az ajánlatok benyújtásának határideje, címe és formai kellékei 
 
10.1 Az ajánlat benyújtásának határideje: az eljárást megindító felhívás IV.2.2) pontjában 
meghatározottak szerint. 
 
10.2 Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan 
beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld. 

 
10.3 Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bekezdése 
szerinti összes adatot. Az EKR-ben az ajánlatkérő közbeszerzési dokumentumok között 
elektronikus űrlapként hozza létre a felolvasólap mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus 
űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni. 
 
 
11. Az ajánlatok bontása  
 
11.1. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az ajánlattételi határidő lejártát követően, 
jogszabályban meghatározott időtartam elteltével kell megkezdeni.     

 
11.2. A fentiektől eltérően, ha a Kbt. 41/C. § (1) bekezdés e)-f) pontja alapján az ajánlatok 
benyújtása egészében papíralapon történik, az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az 
ajánlattételi határidő lejártának időpontjában kell megkezdeni, és a Kbt. 68. § (4) bekezdéstől 
eltérően a rendelkezésre álló fedezet összege az ajánlatok bontásának megkezdése előtt 
ismertethető. 

 
11.3. Az ajánlatok bontására a megadott időpontban az EKR elektronikus felületén kerül sor a 
Kbt. 68. § rendelkezései és az EKR rendelet 15. § (2) bekezdés szerint.    

 



 

11.4. A Kbt. 68. § (1c) bekezdés alapján az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 
68. § (4) bek szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal 
a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők részére elérhetővé teszi. 
Az ajánlattételi határidő vonatkozásában a Kbt. 52. §-a és az EKR rendelet 16. §-a irányadó.    

 
 
11.5. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát 
követően, kettő órával később kezdi meg. 
 
 
12. Az ajánlatok módosítása, visszavonása és az ajánlati kötöttség 
 
12.1 Az ajánlattevő ajánlatát az ajánlati kötöttség beálltáig módosíthatja, illetve vonhatja 
vissza. Az ajánlattevőnek a korábban az EKR-ben benyújtott ajánlatot az új ajánlat megtétele előtt 
vissza kell vonnia. 
 
12.2 Az ajánlati kötöttség időtartama: az eljárást megindító felhívásban meghatározottak 
szerint. 
 
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét arra, hogy megajánlásaikat az ajánlati kötöttségre és az ezzel 
kapcsolatos Kbt-ben rögzített előírásokra tekintettel tegyék meg.  
 
Ha az ajánlatkérő az elbírálást nem tudja olyan időtartam alatt elvégezni, hogy az ajánlattevőknek 
az eljárást lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati kötöttség fennállása alatt sor kerüljön, 
felkérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására, 
az ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának 
eredeti időpontjától számított hatvan napot. Ha az ajánlattevő az ajánlatkérő által megadott 
határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt 
időpontig fenntartja. Ha valamelyik ajánlattevő az ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség 
lejártának eredeti időpontját követően az eljárás további részében ajánlatát figyelmen kívül kell 
hagyni. 
 
Ha az ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát az ajánlati kötöttség a Kbt. 70. § (2) bekezdés szerint 
meghatározható legfeljebb kilencven, illetve százhúsz napos időtartama alatt sem tudja elvégezni, 
az 54. § (7) bekezdésben foglaltakra figyelemmel kérheti fel az ajánlattevőket ajánlataiknak 
meghatározott időpontig történő további fenntartására. Ha az ajánlattevők eljárást lezáró döntésről 
való értesítését megelőzően az ajánlati kötöttség a száznyolcvan napot meghaladná, az ajánlatkérő 
az eljárást lezáró döntést a 75. § (1) bekezdés c) pontjára figyelemmel hozhatja meg. 
 
Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése 
napjától a nyertes ajánlattevő és - a Kbt. 131. § (5) bekezdése szerinti esetben - a második 
legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége 30 nappal meghosszabbodik. 
 
13. Üzleti titok védelme 

 
A gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban vagy felvilágosításban, valamint a 72. § szerinti 
indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [az üzleti 
titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 1. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát 
megtilthatja.  
 
Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra 
hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A 



 

gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, 
amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala 
miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott 
indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. 
 
Gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak különösen 
a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb nyilvántartásból 
bárki számára megismerhetők, 
b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
27. § (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat, 
c) az ajánlattevő, illetve ajánlattevő által az alkalmasság igazolása körében bemutatott 

ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építés- vagy 
szolgáltatási koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó információkat és 
adatokat, 
cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre vonatkozó 
információkat és adatokat, 

d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem értve a 
leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében a Kbt. 44. § (1) bekezdésben 
meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak, 
e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem értve a szakmai 
ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében a Kbt. 44. § (1) bekezdésben 
meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és a (3) bekezdés alapján nincs 
akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak. 
 
A gazdasági szereplő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint 
olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a 
nyilvánosságra hozatalát, amely a Kbt. 76. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, 
de az ezek alapjául szolgáló – a Kbt. 44. § (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó – részinformációk, 
alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. 
 
Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az üzleti titoknak tartott információk, iratok harmadik 
személyek (különösen más ajánlattevők, gazdasági szereplők) általi megismeréséért, amennyiben 
ajánlattevő az üzleti titkot [az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény] tartalmazó 
iratokat ajánlatában nem elkülönített módon, vagy úgy helyezi el, hogy azok tartalmaznak a 
fentiekben megjelölt információkat is. Az ajánlattevő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti 
titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót 
alkalmazza. 
 
Az üzleti titok védelmének és a fenti iratok üzleti titokká nyilvánításának részletes szabályait a Kbt. 
44. § tartalmazza. 
 
Figyelem! A Kbt. 73. § (1) bekezdés fa) pontja értelmében, ha a gazdasági szereplő valamely adatot 
a 44. § (2)-(3) bekezdésébe ütköző módon – az (1) bekezdés alkalmazására is figyelemmel – minősít 
üzleti titoknak és ezt Ajánlatkérő hiánypótlási felhívását követően sem javítja, az ajánlatban, a Kbt. 
72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett üzleti titok esetén vagy az ajánlathoz 
tartozó hiánypótlásban elhelyezett üzleti titok esetén az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. 
 
 
14. Az ajánlatokkal kapcsolatos pontosítások  
 



 

14.1. Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérő, illetve a képviseletében eljáró megbízott 
írásban és a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett, határidő megadásával felvilágosítást kérhet 
az ajánlatban található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának 
tisztázása érdekében a Kbt. 71. § rendelkezéseinek megfelelően. 
 
14.2. Ajánlatkérő a Kbt. 71.§ (6) szerinti korlátozást nem alkalmazza. 
 
14.3. Amennyiben az EKR-ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget a 
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok 
informatikai jellemzőire vonatkozó követelményeknek, de az ajánlatkérő számára olvasható, illetve 
megjeleníthető, az ajánlatkérő – ha azt nem tartja szükségesnek – nem köteles hiánypótlásra felhívni 
az ajánlattevőt, és úgy kell tekinteni, hogy az ajánlat megfelelt az előírt követelményeknek. 
Amennyiben az ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget az előírt informatikai 
követelményeknek és az ajánlatkérő számára nem olvasható, illetve jeleníthető meg, ez nem 
tekinthető formai hiányosságnak, azt úgy kell kezelni, mintha az ajánlattevő az érintett 
dokumentumot nem nyújtotta volna be és a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó szabályaira figyelemmel 
kell eljárni. 
 
14.4. Amennyiben az EKR-ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum eleget tesz a 
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok 
informatikai jellemzőire vonatkozó követelményeknek, de az egyéb okból nem olvasható, illetve 
nem jeleníthető meg, az ajánlattevőt fel kell hívni az ajánlat olvashatóságához és 
megjeleníthetőségéhez szükséges szoftver megnevezésére. Az ajánlatkérő – ha a közbeszerzési 
dokumentumokban eltérően nem rendelkezik – csupán általánosan hozzáférhető, ingyenes vagy 
szabad szoftvert köteles igénybe venni az ajánlatok olvasásához és megjeleníthetőségéhez az 
ajánlattevő előbbi nyilatkozata alapján. Amennyiben a dokumentum tartalma ezt követően sem 
határozható meg, azt úgy kell kezelni, mintha az ajánlattevő az érintett dokumentumot nem 
nyújtotta volna be és a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó szabályaira figyelemmel kell eljárni. 
 
15. Az ajánlatok értékelése: 
 
15.1. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését.  
15.2. Bírálat folyamata azonban egy szakaszos, ugyanis Ajánlatkérő a felhívásban előírta, 
hogy alkalmazza a 114/A.§ (1) bekezdését is, azaz az eljárást megindító felhívásban előírta, 
hogy az e § szerinti bírálat keretében a kizáró okok, az alkalmassági követelmények 
tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági 
szereplők az ajánlatukban nyújtsák be! A bírálat során – az értékelést követően - az alkalmassági 
követelmények, a kizáró okok ellenőrzése történik, valamint Ajánlatkérő minden egyéb 
tekintetében az ajánlat megfelelősségét ellenőrzi, szükség szerint a 71-72. § szerinti bírálati 
cselekményeket elvégzi, majd a megfelelőnek talált ajánlatokat az értékelési szempontok alapján 
értékeli. 

 
15.3. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát - az egységes európai közbeszerzési dokumentumban 
foglalt nyilatkozat alapján - az ajánlatok értékelését követően végzi el, a Kbt. 81. § (5) bekezdése 
alapján.  (ld. részletesen a III. rész 15. pontjában) 
 
15.4. Valamennyi részben: Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott 
ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjában rögzítetteknek megfelelően a „legjobb ár-érték 
arányt megjelenítő szempont” elve alapján értékeli, az alábbiak szerint:  
 

Részszempontok: Súlyszám 



 

1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó HUF): 90 
2. Többletjótállás időtartama a minimum 12 hónapos jótállási időn felül, 
hónapban megadva (minimum 0 hónap - maximum 24 hónap): 

10 

 
15.5. A legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontja esetén a részszempontok 
értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10, ahol 0 pont a legrosszabb, 10 pont a 
legjobb érték. 
 
15.6. A módszer, amellyel az ajánlatkérő megadja a pontszámot:  
 
1. részszempont [Nettó ellenszolgáltatás (egyösszegű, nettó HUF-ban megadva)]  
 
Az értékelés módszere: A fordított arányosítás.  
 
Ezen esetekben a pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2020 60. 
szám; 2020. március 25.) 1. sz. melléklet A.1. aa) pontja szerinti fordított arányosítás módszerével 
történik, azaz a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, ekkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi 
elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a 
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat, 
kettő tizedes jegyig kerekítve. 
Az 1. részszempont esetén alkalmazott fordított arányosítás képlete:  
 
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin 
 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10 
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 
Az ajánlatkérő előírja az ajánlattevők számára, hogy ajánlatukban az ajánlati árat magyar forintban 
(HUF) nettó összegben pozitív, egész számban adják meg. 
 
 
2. részszempont [Többletjótállás időtartama a minimum 12 hónapos jótállási időn felül, 
hónapban megadva (minimum 0 hónap - maximum 24 hónap)]: 
 
Az értékelés módszere: Arányosítás. 
 
Ajánlatkérő a 2. értékelési részszempont esetében a Miniszterelnökségnek a Kbt. 77. § (1) 
bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározása 
tekintetében készített útmutatója: 
http://www.kozbeszerzes.hu/cikkek/miniszterelnoksegi-utmutatok alapján jár el. Ezen 
esetekben a legmagasabb érték a legkedvezőbb, ekkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi 
elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a 
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat. A megajánlást 
pozitív, egész számban szükséges megadni. 
 
Az Ajánlatkérő kötelezően előírja a termékre a 12 hónapos jótállási idő vállalását. Az Ajánlatkérő 
a minél magasabb jótállási időt értékeli előnyként. A jótállás időtartamát hónapokban kell az 



 

ajánlatban megadni, azzal, hogy az ajánlat felolvasólapján a vállalt többletjótállást kell feltüntetni 
egész, arab számokban.  
 
A 24 hónapot meghaladó többletjótállás megajánlásokat Ajánlatkérő a maximálisan adhatóhoz 
képest plusz pontszámokkal nem értékeli, vagyis azok a maximálisan elérhető pontszámot kapják. 
Amennyiben ajánlattevő 0 hónap jótállást vállalja, úgy az értékelési részszempontra 0 pontot kap. 

Az értékelés módszere:  

Az Ajánlatkérő által meghatározott két szélső (legkedvezőtlenebb és legkedvezőbb) érték közé eső 
megajánlás a két szélső értéktől való távolságok arányának megfelelően kerül pontozásra. 

A két szélső érték közti megajánlásra az alábbi képletet alkalmazza az Ajánlatkérő:  

P vizsgált = (Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb) / (Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax – Pmin) + Pmin 

Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  

Pmax: a pontskála felső határa  

Pmin: a pontskála alsó határa 

Alegkedvezőbb: az ajánlatkérő által meghatározott legkedvezőbb érték (24 hónap) 

Alegkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által meghatározott legkedvezőtlenebb érték (0 hónap) 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 
 
Az ajánlatok, melyek a jelen értékelési részszempont tekintetében a legkedvezőtlenebb (0 hónap) 
értéket tartalmazzák, az értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező pontszámot, a 
legkedvezőbb szintet elérő (24 hónap) vagy annál kedvezőbb értéket tartalmazó ajánlatok pedig 
egyaránt az értékelés során adható pontszám felső határával megegyező pontszámot kapnak. Az 
ajánlatkérő által meghatározott két szélső (legkedvezőtlenebb és legkedvezőbb) érték közé eső 
megajánlás pedig a két szélső értéktől való távolságok arányának megfelelően kerül pontozásra. 
 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a legkedvezőbb szintnek megfelelő értéket veszi figyelembe 
a pontszámok meghatározásánál, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb 
(tehát a képletbe abban az esetben is a legkedvezőbbként meghatározott értéket helyettesíti be.) 
 

Megnevezés Jelölés Pontszám 
Ajánlat pontszáma Pvizsgált  
Maximum pontszám Pmax 10 
Minimum pontszám Pmin 0 
Vizsgált ajánlatban vállalt 
ajánlás 

Avizsgált  

Legkedvezőbb megajánlás Alegkedvezőbb  
Legkedvezőtlenebb 
megajánlás 

Alegkedvezőtlenebb  

 
Összesítés: 
 
Amennyiben a részpontszámok értékelésekor törtszám keletkezik, úgy két tizedes jegyre történik a 
kerekítés.  
 
Az értékelési részszempontok pontszámai megszorzásra kerülnek az értékelési részszempont az 



 

eljárást megindító felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban megadott súlyszámával és ezek 
a súlyozott pontszámok (szorzatok) kerülnek összeadásra. Az így kapott eredmény adja az ajánlat 
pontértékét. Az az ajánlat a legkedvezőbb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb. 
 
Ha több ajánlatnak azonos a fentiek szerint kiszámított összpontszáma, Ajánlatkérő a Kbt. 77. § 
(5) bekezdésében foglaltak szerint jár el. Ha több ajánlat ér el azonos legmagasabb összpontszámot, 
akkor az eljárás nyertese az az ajánlat, amely alacsonyabb ajánlati árat tartalmaz; azonos ajánlati ár 
esetében pedig az az ajánlat, amely a nem egyenlő értékelési pontszámot kapott részszempontok 
közül a legmagasabb súlyszámú részszempontra nagyobb értékelési pontszámot kapott. 
Amennyiben az előbbiek alapján a nyertes ajánlat nem választható ki, akkor arról ajánlatkérő 
közjegyző jelenlétében megtartott, az azonos legmagasabb összpontszámot elérő ajánlatok közötti 
sorsolással dönt. 
 
16. A közbeszerzési eljárás nyelve 
 
16.1. A közbeszerzési eljárás nyelve magyar. Ennek megfelelően az ajánlatot magyar nyelven 
kell beadni, az eljárás során mindennemű levelezés és szóbeli kapcsolattartás magyar nyelven 
történik. Ajánlatkérő előírja, hogy magyar nyelven kívül az ajánlat nem nyújtható be. 
 
16.2. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem 
magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles 
becsatolni. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott 
dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért az 
ajánlattevő felel. Ajánlatkérő a magyar nyelvű dokumentumot tekinti irányadónak. 
 
16.3. A fordításon a következőket kérjük feltüntetni az alábbiakkal azonos tartalmú 
nyilatkozatot: „Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az irat magyar fordítása az eredeti szöveg 
tartalmával mindenben megegyezik” és a cégszerű aláírást. 
 
16.4. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra, hogy az eredeti nyelven készült 
dokumentum tartalmát összevesse a magyar nyelvű fordítással (kivéve, ha hiteles fordítás kerül 
becsatolásra). Az eredeti nyelvű dokumentum és a fordítás tartalma közötti eltérés esetén az eredeti 
dokumentumban foglaltak az irányadók. 
 
16.5. Amennyiben a fordítás nem felel meg az alapnyilatkozatnak, alapokiratnak, akkor az 
hamis adatszolgáltatásnak, illetve nyilatkozattételnek minősül, amennyiben annak a Kbt. szerinti 
feltételei fennállnak. 
 
17. A közbeszerzési dokumentumok fejezeteiben megfogalmazottak érvényesülése, 
részletes szerződéses feltételek  
 
17.1. Az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő között a szerződés az eljárást megindító felhívás, 
a jelen közbeszerzési dokumentumok és a nyertesként kihirdetett ajánlat feltételei szerint, az 
ezekben megfogalmazott tartalommal jön létre. 
 
17.2. A Kbt. 136. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a külföldi adóilletőségű nyertes 
ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége 
szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre 
vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 
 



 

17.3. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel történő kommunikáció tekintetében előnyben 
részesíti az elektronikus utat a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződés ideje alatt. 
A szerződés teljesítése során a dokumentálás elektronikus adathordozón történik, és csak a 
szerződő felek által elfogadott utolsó verziók kerülnek kinyomtatásra. A nyertes ajánlattevő köteles 
a szerződés teljesítése során a jelen pontban meghatározott feltételeknek megfelelően eljárni.  
 
18. Ajánlati biztosíték és egyéb biztosítékok 
 
18.1. Ajánlati biztosíték: 
 
Valamennyi részben: 
Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti ki, amelynek 
összegszerűen meghatározott értéke 500.000, - HUF/részenként. 
 
Az ajánlati biztosítékot az ajánlattevőnek ajánlata benyújtásával egyidejűleg – azaz legkésőbb az 
ajánlattételi határidő (az ajánlati felhívás IV.2.2.) pont) lejártáig – kell az ajánlatkérő rendelkezésére 
bocsátania, amely a Kbt. 54. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően teljesíthető, valamint az 
ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség idejére érvényesnek kell lennie.  
 
Ajánlati biztosíték a Kbt. 54. § (2) bekezdése alapján teljesíthető ajánlattevő választása szerint, az 
alábbi módok egyikén: 
- ajánlatkérő OTP Bak Nyrt-nél vezetett 11743040-15396437 számú fizetési számlájára 
készpénz átutalási megbízással, vagy átutalással az ajánlattételi határidő lejáratáig, feltüntetve a 
befizetés jogcímét „Takarítás, kártevőirtás, kertészeti szolgáltatások, Ajánlati biztosíték” 
- pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciával vagy készfizető kezesség 
biztosításával; 
- biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – 
kötelezvénnyel. 
 
Amennyiben az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot garancia biztosításával, vagy biztosítási szerződés 
alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel teljesíti, a dokumentum 
elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító 
erejű magánokirat követelményeinek. 
 
Ajánlatkérő előírja, hogy az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés 
érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról 
szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként meg kell felelnie a polgári perrendtartásról szóló törvény 
szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. 
 
Az ajánlati biztosíték teljesíthető az ajánlattevő választása szerint az alábbi módok egyikén: 
- Ajánlatkérő 11743040-15396437 számú fizetési számlájára történő befizetéssel; ez esetben 
az ajánlathoz csatolni kell a befizetés/átutalás tényét bizonyító. egyszerű másolatú banki 
visszaigazolást, internetes utalás esetén a kinyomtatott átutalási igazolás egyszerű másolatát. 
Közleményként fel kell tüntetni az eljárás rövid megnevezését, és az átutalás jogcímét (Strand 
eszközbeszerzés ... rész, Ajánlati biztosíték) Ajánlatkérő az átutalás tényét ellenőrzi, és csak az 
ajánlattételi határidőig megtörtént (ajánlatkérő számlájára beérkezett) tényleges utalást fogadja el 
teljesített ajánlati biztosítéknak. 
 
- Pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával vagy készfizető 
kezesség biztosításával; ez esetben az ajánlathoz csatolni kell az ajánlati kötöttség lejártáig 
érvényben lévő, feltétlen és visszavonhatatlan - pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt – 



 

garanciára vonatkozó nyilatkozatot oly módon, hogy az elektronikus okiratként feleljen meg a 
polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.  
  
- Pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt biztosítási szerződés alapján kiállított – 
készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel; ez esetben az ajánlathoz csatolni kell, az 
ajánlati kötöttség lejártáig érvényben lévő, - pénzügyi intézmény vagy biztosító által - feltétlen és 
visszavonhatatlan kötelezvényt oly módon, hogy az elektronikus okiratként feleljen meg a polgári 
perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.  
  
- Pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával vagy készfizető 
kezesség biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvénnyel kapcsolatosan 
kifejezetten előírja Ajánlatkérő, hogy a dokumentum elektronikus okiratként feleljen meg a polgári 
perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat 
követelményeinek.  
 
Garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés nyújtása esetén a garancia vagy biztosítási 
szerződés szövegezésének kötelezően tartalmaznia kell a következőket:  
- a Kbt. 54. § (4) bekezdése szerinti fordulatot: „Ha az Ajánlattevő az ajánlatát az ajánlati 
kötöttség ideje alatt visszavonja vagy a szerződés megkötése az Ajánlattevő érdekkörében felmerült 
okból hiúsul meg, az ajánlati biztosíték az Ajánlatkérőt illeti meg, kivéve a 131. § (9) bekezdése 
szerinti esetben. Az ajánlati biztosíték az Ajánlatkérőt illeti meg abban az esetben is, ha az 
ajánlattevő az ajánlati kötöttséggel terhelt ajánlatához az Ajánlatkérő felhívására nem vagy nem 
megfelelően nyújtja be az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát 
alátámasztó igazolásokat, és ajánlata ezen okból érvénytelennek minősül.”  
- valamint amennyiben releváns: „Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő 
részéről történt megsértése esetén a biztosíték az Ajánlatkérőt illeti meg”. 
 
Az ajánlati biztosíték 54. § (2) bekezdés szerinti rendelkezésre bocsátása vonatkozásában 
hiánypótlásra van az ajánlattevőnek lehetősége, ha az ajánlatában a biztosítékra vonatkozó igazolást 
nem csatolja, vagy nem az előírt formában csatolja, de a biztosíték rendelkezésre bocsátása az 
előírásoknak megfelelően megtörtént vagy a biztosíték kötelezettje garanciavállalás esetén a 
garanciavállaló nyilatkozatot, készfizető kezesség biztosítása esetén a kezességvállaló nyilatkozatot 
vagy a biztosítási szerződés alapján a készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvényt az ajánlati 
kötöttség beálltáig kiállította. 
 
Ha az ajánlattevő az ajánlatát az ajánlati kötöttség ideje alatt visszavonja vagy a szerződés megkötése 
az ajánlattevő érdekkörében felmerült okból hiúsul meg, az ajánlati biztosíték az ajánlatkérőt illeti 
meg, kivéve a Kbt. 131. § (9) bekezdése szerinti esetben. 
 
Az ajánlatkérő a Kbt. 73. § (6) bekezdés b) pontja alapján azonban érvénytelennek nyilvánítja azon 
ajánlattevő ajánlatát, aki a biztosítékot az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban 
előírt határidőre nem, vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre. 
 
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § (5) bekezdése alapján közös ajánlattevőknek a biztosítékot 
elegendő egyszer rendelkezésre bocsátani. A rendelkezésre bocsátott ajánlati biztosíték nem válhat 
szerződést biztosító mellékkötelezettséggé. 
 
 
18.2. Teljesítési biztosíték, jólteljesítési és egyéb biztosíték: 
 
Valamennyi részben: 
 



 

18.2.1. Teljesítési biztosíték: 
 
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződésben meghatározott kötelezettségei teljesítésének 
elmaradásával kapcsolatos ajánlatkérői igények biztosítása érdekében az egyösszegű nettó vételár 
5%-ának megfelelő összegű teljesítési biztosítékot köteles a szerződés megkötéséig, legkésőbb a 
szerződés aláírásával egyidejűleg az ajánlatkérő részére a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pont 
figyelembevételével, a nyertes ajánlattevőként szerződő fél választása szerint kell átadni.  
 
A teljesítési biztosíték Ajánlatkérő részére történő rendelkezésre bocsátása a szerződés aláírásának 
feltétele.  
A teljesítési biztosítéknak a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően 
folyamatosan, a szerződés időtartamát követő banki napig az Ajánlatkérő rendelkezésére kell állnia.  
 
A biztosíték az Eladó választása szerint nyújtható bankgarancia formájában, biztosítási szerződés 
alapján kiállított készfizetői kezességvállalást tartalmazó kötelezvény formájában, vagy az 
Ajánlatkérő által megjelölt számú bankszámlájára történő teljesítéssel. 
 
Amennyiben az Eladó a teljesítési biztosítékot bankgarancia vagy biztosítási szerződés alapján 
kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény rendelkezésre bocsátásával nyújtja, 
úgy a teljesítési biztosítéknak az alábbi együttes feltételeknek kell megfelelnie: 
• a Ajánlatkérő, mint kedvezményezett részére szól; 
• a biztosítékot kiállító hitelintézet vagy biztosító társaság Magyarország területén pénzügyi 
szolgáltatás nyújtására jogosult; 
• tartalmazza a biztosítékot kiállító visszavonhatatlan és feltétel nélküli kötelezettségvállalását 
a kedvezményezetett általi első felszólítástól számított legfeljebb 3 (három) banki nap alatti 
fizetésre; 
• a biztosítékot kiállító nem jogosult az alapjogviszony vizsgálatára, illetve kifogások 
érvényesítésére. 
 
Amennyiben az Eladó a teljesítési biztosítékot bankgarancia vagy biztosítási szerződés alapján 
kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény rendelkezésre bocsátásával nyújtja, 
úgy a teljesítési biztosítéknak az alábbi együttes feltételeknek kell megfelelnie: 
• a Ajánlatkérő, mint kedvezményezett részére szól; 
• a biztosítékot kiállító hitelintézet vagy biztosító társaság Magyarország területén pénzügyi 
szolgáltatás nyújtására jogosult; 
• tartalmazza a biztosítékot kiállító visszavonhatatlan és feltétel nélküli kötelezettségvállalását 
a kedvezményezetett általi első felszólítástól számított legfeljebb 3 (három) banki nap alatti 
fizetésre; 
• a biztosítékot kiállító nem jogosult az alapjogviszony vizsgálatára, illetve kifogások 
érvényesítésére. 
 
18.2.2. Jólteljesítési biztosíték és egyéb biztosíték nem került előírásra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

II. ÁRKÉPZÉS, FIZETÉSI FELTÉTELEK 
 
1.1. Általános megjegyzések 
 
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a közbeszerzési dokumentumokban 
megfogalmazottak a szerződés teljesítésének alapfeltételeit, követelményeit határozzák meg. 
 
Az ajánlattevő nem ajánlhat meg olyan pénzügyi konstrukciót, amelyik akadályozza az ajánlatkérőt 
a pénzforrások jogszabályok szerinti felhasználásában. 
 
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy vállalásaikat, elgondolásaikat az előre 
meghirdetett értékelési rendszer szempontjain belüli értékeléshez szükséges részletességgel fejtsék 
ki. 
 
1.2. Árképzés  
 
A megajánlott ajánlati árat áfa nélküli nettó értékben kell megadni úgy, hogy az tartalmazza az 
összes járulékos költséget függetlenül azok formájától és forrásától. A jelen közbeszerzési eljárás 
eredményeként megkötendő szerződés egyösszegű, átalányáras. 
 
Az ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés devizaneme 
is csak ez lehet. Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési 
mód elfogadhatatlan az ajánlatkérő számára. 
 
Az ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes körűnek kell lennie, 
vagyis magába kell foglalni minden ajánlattevői kifizetési igényt. Az Ajánlattevőnek valamennyi 
olyan költséggel számolnia kell, amely feladatainak ellátásával összefüggésben felvetődhet. 
 
Az ajánlatban szereplő áraknak fix áraknak kell lenniük, vagyis az Ajánlattevők semmilyen 
formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot. 
 
  



 

III. AZ AJÁNLAT KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI 
 
1. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy a jelen közbeszerzési dokumentumokban 
szereplő nyilatkozatminták ajánlottak, azok alkalmazását ajánlatkérő nem követeli meg, ajánlatkérő 
formai érvényességi feltételt nem támaszt arra vonatkozóan, hogy az ajánlattevő az előírt 
nyilatkozatokat a jelen közbeszerzési dokumentumokban szereplő minták kitöltésével tegye meg. 
Az ajánlattevő köteles azonban az előírt igazolásokat és nyilatkozatokat olyan tartalommal 
megtenni, amit az ajánlatkérő a felhívásban vagy a jelen közbeszerzési dokumentumokban a Kbt. 
rendelkezései alapján előírt. 
 
2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (5) bekezdésének megfelelő felolvasólapot, amely 
tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat. Az EKR-ben Ajánlatkérő közbeszerzési 
dokumentumok között elektronikus űrlapként hozza létre a felolvasólap mintáját, amelyet az 
ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni. 

 
3.  Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelő kifejezett nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére 
és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.  
 
4. Ajánlattevő csatolja ajánlatában a Kbt. 65. § (7) bekezdésének alkalmazása esetén a Kbt. 65. § 
(7) bekezdés szerinti nyilatkozatokat, okiratokat. Az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az 
ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, 
kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell – a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti 
szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell – az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, 
hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet 
képviseletében eljárhat. Ajánlattevő a Kbt. 66. § (6) bekezdésének megfelelően ajánlatában jelölje 
meg a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót 
kíván igénybe venni, valamint b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat 
benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is csatolni kell 
az ajánlatba! 
 
5. Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot (közös ajánlattétel). A közös ajánlatot vagy 
részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplők közül az ajánlattételi vagy több szakaszból álló 
eljárásban a részvételi határidő lejárta után valamely gazdasági szereplő kiválása esetén a 
fennmaradó gazdasági szereplők akkor vehetnek részt az eljárás további részében, ha továbbra is 
megfelelnek az eljárásban előírt valamennyi alkalmassági feltételnek és a változás nem jár a verseny 
tisztaságának sérelmével. Közös ajánlattétel esetében az ajánlatban csatolni szükséges a közös 
egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást, amely tartalmazza az ajánlattevők között, a 
közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a közös 
ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében 
hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a közös 
ajánlattevők nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért 
egyetemleges felelősséget vállalnak. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 
35. § (3) bekezdése alapján a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden 
nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. A 
meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági 
szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok 
megtételekor az egyes közös ajánlattevők vagy ajánlattevők képviseletében eljárhat. 
 
6. Ajánlattevőnek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek 
az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni:  



 

-  folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott 
változásbejegyzési kérelmet [ún. „e-tértivevény” -t és az „Informatikai vizsgálat eredménye” 
elnevezésű dokumentumok 1-1 nyomtatott példányát, továbbá .xml file-ként nyomtatva a 
„Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentum 1 nyomatott példányát (mellékletek 
nélkül)] és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is,  

-  az ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés 
szerinti aláírás-mintáját, külföldi illetőségű ajánlattevő esetén az ennek megfeleltethető 
dokumentumot (amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes 
bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd/kamarai jogtanácsos által 
ellenjegyzett/közjegyző előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta), egyéni vállalkozó esetében 
ajánlatkérő elfogadja bármely olyan dokumentum egyszerű másolatának csatolását, amely 
alkalmas a képviseletre való jogosultság igazolására (így például: személyi igazolvány, teljes 
bizonyító erejű magánokirat aláírás-minta); 

- a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult 
személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott 
aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást. 

 
7. Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek a 
referenciák esetében az adott referencia teljesítésének napján érvényes, az árbevétel, valamint a 
beszámoló adatai tekintetében a tárgyi üzleti év utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank 
által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben a referencia teljesítésének 
napján vagy a tárgyi üzleti év utolsó napján nem történt jegyzés, a teljesítés napját vagy az üzleti év 
utolsó napját megelőző utolsó jegyzési nap árfolyama az irányadó. Az ajánlatban szereplő, nem 
magyar forintban (HUF) megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot is csatolni 
szükséges az ajánlatban. Bármely okirat, igazolás, nyilatkozat vonatkozásában csak az alkalmasság 
megállapításához szükséges sorok (adatok, információk) vonatkozásában szükséges az átszámítást 
tartalmazó iratot becsatolni. 
 
8. A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában megadott határidő 
közép-európai (CET) idő szerint értendő. 
 
9. A jelen közbeszerzési dokumentumokban és az eljárást megindító felhívásban nem 
szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt., valamint végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint 
kell eljárni. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, 
igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a Kbt. kötelezően előír. 
 
10. Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt 
terheli. 
 
11. Az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolásának 
körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon 
ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus 
úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozni köteles arról, hogy mely 
korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól 
függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési 
eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás 
adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították 
ki. 

 
12. Ajánlattevő ajánlatában oldalszámokkal ellátott Tartalomjegyzéket szükséges, de nem kötelező 

benyújtania. 



 

 
13. Ajánlattevő ajánlatában köteles benyújtani az ajánlattevői adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatát 
a mellékelt nyilatkozatminta szerint. 
 
14. KIZÁRÓ OKOK, ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK TEKINTETÉBEN 
BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK  
 
14.1. Ajánlatkérő alkalmazza a 114/A.§ (1) bekezdését, azaz az eljárást megindító 
felhívásban előírta, hogy az e § szerinti bírálat keretében a kizáró okok, az alkalmassági 
követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott 
igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be! 
 
14.2. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a 
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 
17. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattevőnek ajánlatában, egyszerű nyilatkozatot kell 
benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 
62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját, az alábbiak szerint kell igazolnia. Az ajánlattevőnek 
nyilatkozni kell, hogy olyan társaságnak minősül-e, amely a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-
b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, és valamennyi tényleges 
tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges 
benyújtani.  
Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. 
pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot 
szükséges csatolni. 
Az ajánlatban továbbá be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz 
igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k), és m) pontjaiban meghatározott 
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, a kizáró okok hatálya alá tartozó gazdasági szereplőt.  
 
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletében részletezettek szerint ellenőrzi a kizáró okok 
hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. 
 
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését 
megelőzően kiállított igazolások, nyilatkozatok is benyújthatók (felhasználhatók) mindaddig, 
ameddig az igazolásokban, nyilatkozatokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő - 
ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata 
nélkül vélelmezi. 
 
A kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan 
igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi 
közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott.  
 
Ebben az esetben a gazdasági szereplő az ajánlatban nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban 
benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja 
meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó 
igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, 
hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki. 
 



 

Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdésében foglalt 
öntisztázás lehetőségére. 
 
14.3. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az 
ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles az ajánlatban benyújtani. 
  
15. AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA, VIZSGÁLATA 
 
15.1. Bírálat folyamata egy szakaszos, figyelemmel a Kbt. 81. § (5) bekezdésére.  
Ajánlatkérő alkalmazza a 114/A.§ (1) bekezdését, azaz az eljárást megindító felhívásban előírta, 
hogy az e § szerinti bírálat keretében a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében a 
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az 
ajánlatukban nyújtsák be! 
 
15.2. A bírálat során az alkalmassági követelmények, a kizáró okok ellenőrzése történik, valamint 
Ajánlatkérő minden egyéb tekintetében az ajánlat megfelelősségét ellenőrzi, szükség szerint a 71-
72. § szerinti bírálati cselekményeket elvégzi, majd a megfelelőnek talált ajánlatokat az értékelési 
szempontok alapján értékeli. 
 
15.3. Ajánlattevő ajánlatában a kizáró okok, valamint a pénzügyi és gazdasági, illetve műszaki-
szakmai alkalmasság körében előírtak igazolására egyszerű nyilatkozatot köteles csatolni, melyre 
vonatkozóan a nyilatkozatmintákat Ajánlatkérő a mellékelt Nyilatkozatminták című 
dokumentumban bocsát rendelkezésre. 
 
15.4. Ajánlatkérő, figyelemmel a Kbt. 81. § (5) bekezdésére is a Kbt. 114/A. § (2) bekezdése 
alapján megállapítja, hogy mely ajánlat érvénytelen, és hogy van-e olyan gazdasági szereplő, akit az 
eljárásból ki kell zárni. Az érvényesnek talált ajánlatokat Ajánlatkérő az értékelési szempontok 
alapján értékeli. 
 
15.5. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § alapján az összes Ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja 
a hiánypótlás lehetőségét, valamint az ajánlatokban található, nem egyértelmű kijelentések, 
nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében az Ajánlattevőktől felvilágosítást kérhet. 
A hiánypótlásra vagy a felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítást Ajánlatkérő a többi 
Ajánlattevő egyidejű értesítése mellett közvetlenül megküldi, megjelölve a határidőt, továbbá a 
hiánypótlási felhívásban a pótlandó hiányokat Ajánlattevőnként tételesen. Ajánlatkérő a megjelölt 
határidő kapcsán a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 17. §-ában foglaltak figyelembevételével 
jár el. 
 
15.6. A hiánypótlás vagy felvilágosítás megadása során javítható az ajánlatban a beszerzés tárgyának 
jellemzőire, Ajánlattevő szerződéses kötelezettsége végrehajtásának módjára vagy a szerződés más 
feltételeire vonatkozó dokumentum tekintetében az olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre 
vonatkozó hiba, továbbá pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető az átalánydíjas 
szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és egységára, amelynek 
változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét és az Ajánlattevők között az 
értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja (Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja). 
 
15.7. Amíg bármely ajánlattevő vagy részvételre jelentkező számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás 
nyújtására - a (2) bekezdés szerinti felszólításban, illetve értesítésben megjelölt - határidő van 
folyamatban, az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve 



 

az ajánlatkérő nem hívta fel hiánypótlásra. Amennyiben a hiánypótlási felszólítás az ajánlatkérő 69. 
§ (4) bekezdése szerinti felhívására benyújtott dokumentumokra vonatkozik vagy a hiánypótlási 
felhívás a 80. § (4) bekezdése alapján történik, csak a hiánypótlásra felhívott ajánlattevő vagy 
részvételre jelentkező élhet az e bekezdésben szabályozott, önkéntes hiánypótlás lehetőségével. 
(Kbt. 71. § (5) bekezdés). 
 
15.8. Ajánlatkérő újabb hiánypótlást rendel el, ha a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban nem 
szereplő hiányt észlel. A korábban megjelölt hiány a későbbi hiánypótlás során már nem pótolható 
(Kbt. 71. § (6) bekezdés). 
 
15.9. Ha az ajánlatkérő a 77. § (1) bekezdése szerint meghatározta egy ajánlati elem legkedvezőbb 
szintjét és az ajánlatban ezen elemre vonatkozó adatokban ellentmondás van, de megállapítható, 
hogy az ajánlati elemre ettől függetlenül is az elérhető legmagasabb pontszámot kell adni, az ajánlat 
nem nyilvánítható érvénytelenné és a (9) bekezdés b) pontja nem alkalmazandó. (Kbt. 71. § (9a) 
bekezdés). 
 
15.10. Ajánlatkérő a Kbt. 72. § alapján az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát 
megalapozó adatokat, valamint indokolást kér írásban és erről a kérésről a többi Ajánlattevőt 
egyidejűleg, írásban értesíti, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel 
aránytalanul alacsony összeget tartalmaz az értékelési szempontként figyelembe vett ár vagy költség, 
vagy azoknak valamely önállóan értékelésre kerülő eleme tekintetében. 
 
15.11. A Kbt. 71. § (11) bekezdése szerint, ha az ajánlatkérő az ajánlatban az értékelésre kiható 
számítási hibát észlel - a hiba és a javítandó érték, valamint a javítás eredményeként meghatározott 
érték megjelölésével -, felhívja az ajánlattevőt annak javítására. A számítási hiba javításának az 
eredményét az ajánlatkérő akként állapítja meg, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen 
meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve kiszámítja az összesített ellenértéket vagy más 
- az ajánlatban megtalálható számításon alapuló - adatot. Ha a számítási hiba javítását nem, vagy 
nem az előírt határidőben, vagy hibásan teljesítették, az ajánlat érvénytelen. 
 
16./ Adatkezelési tájékoztató: 
Adatkezelési tájékoztató az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendeletével (a 
továbbiakban: GDPR) összhangban „Balatonszemes, Strandfejlesztés IV.” tárgyában lefolytatásra 
kerülő közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódóan. 
 
Vevő az Eladó kapcsolattartóinak, alkalmazottainak, szakembereinek, egyéb közreműködőinek 
jelen szerződésben vagy azzal összefüggésben közölt személyes adatait, továbbá a jelen szerződés  
teljesítésébe az általa bevont alvállalkozók kapcsolattartóinak, alkalmazottainak, továbbá az egyéb 
közreműködőinek (a továbbiakban együtt: érintett) személyes adatait a természetes személyeknek 
a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, 
valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679. Európai 
Parlament és a Tanács Rendelete (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés e) pontja alapján 
kezeli, tekintettel arra, hogy Megrendelő adatkezelése közérdekű.  Megrendelő a GDPR 14. cikke 
szerinti tájékoztatási kötelezettségének a közbeszerzési dokumentumokban megadott 
„Adatkezelési tájékoztató” megnevezésű dokumentum érintettekkel igazolható módon történő 
megismertetésével tesz eleget. Az „Adatkezelési tájékoztató” érintett által aláírt egy eredeti 
példányát Megrendelő részére minden olyan adatszolgáltatás esetén meg kell küldeni, amikor olyan 
érintett személyes adatai is továbbításra kerülnek, akinek ezen eljárásban korábban ilyen 
dokumentuma megküldésre nem került. Ennek elmaradása esetén Megrendelő az érintett személyes 



 

adatait tartalmazó dokumentumot nem kezeli, erre tekintettel pedig az adatszolgáltatás 
érvénytelennek minősül. 
Ajánlatkérő a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatokszabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelvhatályon kívül 
helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679. sz. Európai 
Parlament és a Tanács Rendelet (a továbbiakban: GDPR rendelet) preambulumának (78) 
bekezdésére tekintettel a GDPR rendelet 13., 14. és 25. cikkében foglaltaknak megfelelően bocsátja 
ki jelen adatvédelmi tájékoztatót a közbeszerzési dokumentumok részeként. 
• Adatkezelő megnevezése, elérhetősége: 
Ajánlatkérő neve, székhelye, központi telefonszáma és e-mail címe: Balatonszemes Községi 
Önkormányzat, 8636 Balatonszemes, Bajcsy-Zs. u. 23., polgarmester@balatonszemes.hu, +36- 
84506900 
• Adatkezelés jogalapja: 
GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja (hozzájáruláson alapuló adatkezelés), c) pontja (jogi 
kötelezettség teljesítése) vagy f) pontja (jogos érdek), valamint az ajánlattevővel való szerződéskötés 
esetén a fentieken túl a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja (a szerződés teljesítése). 
• Adatkezelés célja: 
kapcsolattartás, összeférhetetlenség kizárása, természetes személy ajánlattevő azonosítása, 
személyes jelenlétet igénylő esemény során a jelenlévő azonosítása, közbeszerzési eljárás 
lefolytatása és a nyertes ajánlattevő kiválasztása, szerződéses jogviszony létrehozásának és 
fenntartásának elősegítése, a szerződés teljesítésével összefüggő adatkezelés. 
• Adatfeldolgozó: 
Közbeszerzési Hatóság, közbeszerzési szolgáltató (Dr. Varga Enikő EV). 
• Adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége: 
Dr. Szatmári Ibolya jegyző 
Értesítési cím: 8636 Balatonszemes, Bajcsy-Zs. u. 23.  
Telefonszám: 06 84 560 902 
E-mail: jegyzo@balatonszemes.hu. 
Név, értesítési cím, telefonszám, e-mail cím. 
• Adattovábbítás: 
Ajánlatkérő a Kbt. 40. § (1) bekezdése és 46. § (3) bekezdése alapján, valamint a GDPR rendelet4. 
cikk 9. pontja alapján a következő szervezetek részére köteles a kezelt adatokat továbbítani: 
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság, Miniszterelnökség, NEKSZT Nemzeti 
Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft., valamint nemzeti jogszabályok alapján 
ellenőrzést végzők, közbeszerzési szolgáltató (Dr, Varga Enikő EV.). Ezen szervek adatkezelésének 
jogszerűségéért az Ajánlatkérő nem tartozik felelősséggel. A személyes adatok uniós vagy a 
tagállami joggal összhangban történő továbbításán túlmenően az Ajánlatkérő személyes adatot 
meghatározott harmadik személy számára nem tesz hozzáférhetővé. 
• Kezelt személyes adatok köre: 
érintett neve, elérhetőségi adatai, személyazonosító adatai, aláírás, köztestületi tagságra és gazdasági 
társaságban fennálló tagságra vonatkozó adatok, gazdasági, valamint szakmai kamara előtt annak 
tagja által tett nyilatkozat. 
• Adatok megőrzésének ideje: 
a Kbt. 46. § (2) bekezdése szerint. 
A felülvizsgálat körülményeit és eredményeit Adatkezelő dokumentálja, és a felülvizsgálat 
elvégzését követő 10 évig megőrzi, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
kérésére a Hatóság rendelkezésére bocsátja. 
• Adatkezelés módja: 



 

elektronikus. 
• Adatkezelés időtartamára, szükségességére időszakos felülvizsgálat: 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(a továbbiakban: Info tv.) 5. § (5) bekezdése alapján háromévente történik. 
• Adatbiztonsági rendelkezések: 
az elektronikus formában tárolt dokumentumokhoz csak az Ajánlatkérő és a közbeszerzési 
szolgáltató alkalmazásában álló, illetve általa megbízott személyek férhetnek hozzá. Az Ajánlatkérő 
megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtottvégre annak érdekében, hogy a kockázat 
mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja. 
• Adatgyűjtés forrásának megjelölése: 
érintettek, a közbeszerzési eljárásban részvevők 
• Adatok megismerésének jogosulti köre: 
közbeszerzési szolgáltató (Dr. Varga Enikő EV.) 
Érintettek jogai: 
az Info tv. 14. § szerint. Az érintettet továbbá megilleti az adathordozhatósághoz való jog, vagyis, 
a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és a GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pontja szerinti 
(hozzájárulás) esetén az érintett az ajánlattevő felé az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármely 
időpontban visszavonhatja, amely visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján 
végrehajtott adatkezelések jogszerűségét. Az érintett jogai érvényesülésének biztosítása az Info tv. 
15-25. §§ szerint történik. 
• Panasszal kapcsolatos tájékoztatás: 
amennyiben az érintett megítélése szerint az Ajánlatkérő a személyes adatok kezelése körében jogait 
megsértette, jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni, 
melynek elérhetőségei az alábbiak: 
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
Postacím:1530 Budapest, Pf. 5. 
Telefon: (+36-1) 391-1400 
Telefax:(+36-1) 391-1410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
Az érintett személyiségi jogai megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Bírósághoz fordulás esetén 
az érintett a pert a lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

IV. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 
 
Az adózásra, a környezetvédelemre, a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó 
kötelezettségekről ajánlattevő tájékoztatást kaphat az alábbi címeken: 
 
 
Innovációs és Technológiai Minisztérium Munkavédelmi Főosztály 
1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2. 
Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481. 
Telefon: (06 80) 204-292; (06 1) 896-3002 
Fax: (06 1) 795-0884 
E-mail: munkavedelmi-foo@itm.gov.hu 
 
Egyenlő Bánásmód Hatóság 
Cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B 
Telefon: 1/795-2975 
Zöldszám: 06-80- 203-939  
Fax: 1/795-0760 
Postafiók: 1539 Budapest, Pf. 672 
e-mail: ebh@egyenlobanasmod.hu 
 
Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat  
Cím: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23. 
Telefon: 1/301-2900 
Fax: 1/301-2903 
E-mail: info@mbfsz.gov.hu 
 
Somogy Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv 
7400 Kaposvár, Damjanich u. 11-15.  
Munkavédelem:  
Telefon: +36-82/529-697, T 
Telefax: +36-82/527-112,  
E-mail: somogy-kh-mmszsz@ommf.gov.hu, somogy-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu 
 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
H-1054 Budapest, Széchenyi u. 2. 
Telefon: +36-1-428-51-00, +36-40-42-42-42 
Fax: +36-1-428-53-82 
honlap: www.nav.gov.hu   
 
NAV SOMOGY MEGYEI ADÓ- ÉS VÁMIGAZGATÓSÁGA - SIÓFOKI 
KIRENDELTSÉG 8600 Siófok, Koch Róbert u. 2. 
Telefon: +36 (84) 312-733 
Telefax: +36 (84) 312-733 
 
Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  
7400 Kaposvár, Somssich P. u. 7. 
Tel.: 82/528-994 Fax: 82/424-983 
E-mail: somogy.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu, siofok.kk@katved.gov.hu 
 


