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II. FEJEZET

ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK, ÚTMUTATÓ

FOGALOM MEGHATÁROZÁS
1.

Kbt.: a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény.

2.

Art.: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény.

3.

Rendelet: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet.

4.

Cégszerű aláírás: ajánlatkérő cégszerű aláírásként a cégnyilvánosságról, a bírósági
cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. §-a szerinti cégszerű aláírást
fogadja el. Ajánlatkérő a cégszerű aláírással egyenértékűnek fogadja el az olyan személy
aláírását, akit az adott dokumentum aláírására a cégjegyzésre jogosult személy meghatalmazott.

5.

Gazdasági szereplő: a Kbt. 3. § 10. pontjában meghatározott fogalom.

6.

Ajánlatkérő (a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződésben Építtető): Nemzeti
Sportközpontok, 1146 Budapest, Hermina út 49.

3.

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

4.

Alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként
megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve
a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy
alapanyag eladóját,
c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót.

9.

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

10.

Ajánlattételi felhívás: a jelen közbeszerzési eljárás megkezdésére megküldött felhívás.

11.

Az eljárás fajtája: A Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján nemzeti eljárásrend szerinti
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás.

12.

Határidők: Az ajánlattételi felhívásban és ajánlattételi dokumentációban valamennyi órában és
percben megadott határidő magyarországi helyi idő (budapesti idő) szerint értendő. Ajánlatkérő
az ajánlattételi határidő lejártát a www.pontosido.hu weboldal Budapesti idő adata alapján
állapítja meg.

13.

Szerződés: a közbeszerzési eljárás nyertese és az ajánlatkérő között létrejött szerződés.
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AZ ELJÁRÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
14.

A közbeszerzési eljárás lebonyolítására a Kbt. szabályai szerint kerül sor. Az eljárás hirdetmény
nélküli tárgyalásos eljárás a 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján, az eljárás becsült értékére
tekintettel a Kbt. Harmadik része kerül alkalmazásra.

15.

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőt, hogy a jelen dokumentum kiadásával ajánlatkérőnek
nem célja a felhívásban, a Kbt.-ben, valamint az egyéb jogszabályokban foglalt rendelkezések
megismétlése. Erre tekintettel a jelen dokumentum kizárólag a felhívással és a vonatkozó
jogszabályokkal (elsősorban a Kbt.-vel) összhangban értelmezendő.

16.

Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat az ajánlattételi felhívás megküldésével
egyidejűleg, közvetlenül, teljes körűen és térítésmentesen, elektronikus úton bocsátja az
ajánlattételre felkért gazdasági szereplő rendelkezésére.

17.

Ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a alapján biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. A Kbt. 71. § (5)
bekezdés alapján, hiánypótlás keretében bevont új gazdasági szereplő esetében, az új gazdasági
szereplőre tekintettel ajánlatkérő egy alkalommal lehetőséget biztosít hiánypótlásra.

18.

A jelen dokumentum mintákat tartalmaz annak érdekében, hogy az érvényes ajánlattételt
megkönnyítse az ajánlatkérő. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy ajánlatkérő nem
teszi kötelezővé az általa meghatározott dokumentumminták alkalmazását, az csupán javasolt az
ajánlattevőnek. Ajánlatkérő javasolja az ajánlattevőnek, hogy a dokumentumminták helyességét
minden esetben ellenőrizze. Amennyiben az ajánlattevő a dokumentumminta mellőzésével
kívánja ajánlatát megtenni, ajánlatkérő kéri, hogy ajánlattevő fokozott figyelemmel járjon el az
egyes dokumentumok tartalmi és formai megfelelősége érdekében. Az ajánlattételi
dokumentációban szereplő iratminták kitöltése és benyújtása javasolt, de az ajánlatkérő által
előírt valamennyi információt, adatot tartalmazó nyilatkozatot is elfogadja ajánlatkérő,
amennyiben az alkalmas az alkalmasság, illetve egyéb, az ajánlatkérő, illetőleg jogszabály által
előírt feltétel, körülmény fennállásának vagy hiányának megállapítására.

19.

Ajánlattevő felelőssége, hogy az ajánlat érvényességéhez szükséges dokumentumokat és
igazolásokat, az ajánlat érvényességének egyértelmű megállapításához szükséges tartalommal
ajánlatkérő rendelkezésére bocsássa.

20.

A kért információk benyújtásáért az ajánlattevő felel, nem kielégítő információk
következménye az ajánlat érvénytelenné minősítése lehet.

21.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja szerint az
ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót és az alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezetet, aki az eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség
teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny
tisztaságát veszélyezteti. Ilyen esetekben az ajánlat érvénytelennek minősül.

22.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a felhívás
feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra
vonatkozóan. Az ajánlatban ajánlattevőnek nyilatkoznia kell továbbá arról, hogy a kis- és
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy
középvállalkozásnak minősül-e (Kbt. 66. § (4) bek.).
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23.

Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar. Ajánlatkérő kizárólag a magyar nyelvű, vagy
magyar nyelvre lefordított iratokat, dokumentumokat veszi figyelembe az ajánlat elbírálása
során. Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős
fordítását elfogadja, ajánlattevő nem köteles a 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti – az
Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda által készített – hiteles fordítás készíttetésére.
Felelős magyar fordítás alatt ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az
ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti
szövegnek, és a nyilatkozatát valamennyi fordításhoz csatolja. A fordítás tartalmának a
helyességéért az ajánlattevő a felelős. A közbeszerzési eljárásban joghatás kiváltására csak a
magyar nyelvű okiratok, dokumentumok alkalmasak.

24.

A Kbt. 47. § (2) bekezdésére tekintettel ahol az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során
valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum egyszerű másolatban is benyújtható.

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS
25.

Ajánlatkérő a Kbt. 56. § (1)-(5) bekezdései alapján biztosítja a kiegészítő tájékoztatás
lehetőségét. Ajánlattevő írásban, telefax útján (+36-1-471-4290) vagy e-mail útján .pdf
formátumban a vencli.adrienn@bmsk.hu címen fordulhat kiegészítő tájékoztatásért az eljárást
bonyolító BMSK Zrt.-hez. Ajánlatkérő kéri ajánlattevőt, hogy a faxon vagy e-mail útján
megküldött kérdéseit a vencli.adrienn@bmsk.hu e-mail címre .doc vagy azzal egyenértékű
szerkeszthető formátumban is szíveskedjen megküldeni.
Ajánlatkérő a kérés beérkezését követően, az ajánlattételi határidőt megelőző ésszerű határidőn
belül megadja a kiegészítő tájékoztatást.
A tájékoztatás kérésben fel kell tüntetni az eljárás tárgyát, továbbá azt az e- mail címet,
faxszámot, amely a megküldendő dokumentumok fogadására 24 órában alkalmas.

26.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy a Kbt. szabályozása értelmében az ajánlatkérő
alkalmazottai nem jogosultak az eljárással kapcsolatosan szóban (pl. személyesen, vagy telefon
útján) felvilágosítást adni, erre tekintettel az ilyen módon érkező megkeresésre az ajánlatkérő a
válaszadást megtagadja. Az ajánlatkérő, ha úgy ítéli meg, hogy a kérdés megválaszolása a
megfelelő ajánlattételhez szükséges, azonban az ésszerű időben történő válaszadáshoz nem áll
megfelelő idő rendelkezésre, figyelemmel a Kbt. 52. § (4) bekezdésben foglalt lehetőségre
Ajánlatkérő élhet az ajánlattételi határidő meghosszabbításának lehetőségével.

27.

Az ajánlattevő által feltett kérdések, és az ajánlatkérő által kézbesített kiegészítő tájékoztatások
a közbeszerzési dokumentumok részeivé válnak, ezeket az ajánlattétel során figyelembe kell
venni.
ALVÁLLALKOZÓK IGÉNYBEVÉTELE

28.

Alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként
megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt,
kivéve
a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy
alapanyag eladóját,
c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót.

29.

Az ajánlatban a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozatot – nemleges tartalom esetén is –
csatolni szükséges.
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AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSE ÉS KÖLTSÉGE
30.

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költség kizárólag az ajánlattevőt
terheli, kivéve a Kbt. 177. § (2) bekezdésében foglalt esetet.

31.

Az ajánlatban bekért információk nyújtásáért az ajánlattevő felel, nem kielégítő információk
közlésének következménye az ajánlat érvénytelenné nyilvánítása lehet.

32.

Ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után, ha ajánlatát hibásan,
vagy a hiánypótlási felhívást követően is hiányosan, illetve oly módon nyújtja be, hogy az
tartalmilag nem felel meg a felhívásban, az egyéb közbeszerzési dokumentumokban, az
ajánlattevői kérdésekre adott válaszokban, valamint a jogszabályban meghatározott
feltételeknek.

33.

Az ajánlattevőnek nincs joga semmilyen, a közbeszerzési dokumentumokban kifejezetten
megadott jogcímen kívüli egyéb – így különösen anyagi – igény érvényesítésére. A
közbeszerzési eljárás eredményes, vagy eredménytelen befejezésétől függetlenül az
ajánlatkérővel szemben e költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye.

34.

Az ajánlatkérő kifejezetten nyilatkozik, hogy az ajánlat elkészítéséért sem a nyertes
ajánlattevőnek, sem másoknak nem fizet.

AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS, ILLETVE AZ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSA,
AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS VISSZAVONÁSA

35.

Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt, illetve az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban foglaltakat jogosult módosítani a Kbt.-ben foglaltak figyelembe vételével.
Ajánlatkérő a módosításról írásban értesíti az ajánlattételre felkért gazdasági szereplőt.

36.

Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást az ajánlattételi határidő lejártáig visszavonhatja, amiről az
ajánlattételi határidő előtt az ajánlattételre felkért gazdasági szereplőt írásban tájékoztatja.
Az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig ajánlatát módosíthatja, vagy visszavonhatja.
Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatot — tekintettel a Kbt. 46. § (2) bekezdésére — sem részekben,
sem egészében nem tudja visszaszolgáltatni.

AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK LEGFONTOSABB KÖVETELMÉNYEI
37.

Az ajánlattevőnek az eljárás során írásos ajánlatot kell elkészítenie.

38.

Az ajánlatot papír alapon 1 példányban és a papír alapú példánnyal mindenben megegyező
1 példányban elektronikus adathordozón (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf
file formátumban,), az ajánlat papír alapú példányához csatolva kell benyújtani. Amennyiben az
ajánlat papír alapú példánya és az elektronikus példánya között eltérés van, a papír alapú
példány az irányadó. Csatolandó az ajánlathoz ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozata a
tekintetben, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott példánya mindenben megegyezik
a papír alapú ajánlati példánnyal.

39.

Az ajánlatban nem lehetnek közbeiktatások, törlések vagy átírások, kivéve az ajánlattevő által
tett hibakiigazításokat. Az ilyen kiigazításokat az ajánlatot aláíró személy(ek)nek, vagy az arra
meghatalmazott személy(ek)nek a kézjegyükkel kell ellátnia/ellátniuk a közbeiktatás, törlés
vagy átírás dátumának feltüntetésével.

40.

Az ajánlatban lévő, minden – az ajánlattevő, és az alkalmasság igazolásában részt vevő más
szervezet által készített – dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott
szervezetnél erre jogosult(ak)nak (cégszerű aláírás) vagy olyan személynek, vagy
személyeknek, aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. (Nem minősül
cégszerű aláírásnak a nyilatkozat aláírás bélyegzővel történő ellátása.)

41.

Az ajánlatot lehetőség szerint az alábbiak figyelembe vételével kéri ajánlatkérő benyújtani:
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a) Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a
szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem
kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni.
b) Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban
szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.
c) Az ajánlatot össze kell fűzni.
d) Az ajánlattevőnek az ajánlatát (papír alapú és elektronikusan példány) borítékban
(csomagban) kell elhelyezni és lezárni.
A borítékon (csomagon) fel kell tüntetni:
• a következő címet:
Személyesen vagy futár útján történő benyújtás esetén: BMSK Beruházási, Műszaki
Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. 1146 Budapest, Hermina út
49., I. emelet 114. szoba, kapcsolattartó: Vencli Adrienn
Postai úton történő benyújtása esetén: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési,
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.,
Közbeszerzési Osztály.

•
•
•

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlatnak a postacímre történő
megküldés esetén is be kell érkeznie 2017. február 1-jén 13:00 óráig a 1146 Budapest,
Hermina út 49., I. emelet 114. szoba címre, ellenkező esetben az ajánlat nem érvényes.
Ennek figyelembevételével döntsön ajánlattevő a postára adás időpontjáról!
az ajánlat tárgyát,
az ajánlattevő cégbejegyzési okmányokban szereplő nevét és székhelyét,
az ajánlattétel határidejét, valamint a következő megjegyzést: „Ajánlattételi
határidő előtt nem bontható fel!”.

42.

Amennyiben a boríték/csomag nincs lezárva és a fentieknek megfelelő jelölésekkel ellátva, az
ajánlatkérő nem vállal felelősséget az ajánlat elirányításáért, vagy idő előtti felbontásáért.

43.

A postai úton benyújtott ajánlat ajánlattételi határidőre történő beérkezéséért, illetve az ajánlat
elvesztéséért ajánlatkérő nem vállal felelősséget, ennek kockázata az ajánlattevőt terheli.

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS NYELVE
44.

Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar
nyelvű okiratok alkalmasak.

45.

Ajánlatkérő az idegen nyelvű okiratok, dokumentumok ajánlattevő általi felelős magyar
fordítását is kéri benyújtani, apostille hitelesítés nélkül (azaz a 24/1986 MT rendelet szerinti
hiteles fordítás nem előírás). Felelős magyar fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti,
amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy: „A magyar
nyelvű fordítás tartalmában és értelmében teljes egészében megegyezik az idegen nyelvű eredeti
irat tartalmával.” A nyilatkozatát valamennyi fordításhoz csatolja. A fordítás tartalmának a
helyességéért az ajánlattevő a felelős.

AZ AJÁNLAT BONTÁSA
46.

Az írásbeli ajánlat bontásának megkezdésére – a Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározott
személyek jelenlétében – az ajánlattételi felhívásban megadott címen, az ajánlattételi határidő
lejártának időpontjában kerül sor.
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47.

A bontási eljárás során a Kbt. 68. §-ának (4) bekezdése szerinti eljárási cselekményekre kerül
sor, így az írásbeli ajánlatban szereplő felolvasólap alapján ismertetésre kerül az ajánlattevő
neve, címe, valamint az értékelési szempont alapján értékelésre kerülő ajánlati elem.

48.

A beadott ajánlat felbontásáról és ismertetéséről az ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet a
bontástól számított öt napon belül megküld az ajánlattevőnek.

49.

Az ajánlatkérő a végleges ajánlat bontásának megkezdése előtt közvetlenül ismertetheti a
szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.
HIÁNYPÓTLÁS, FELVILÁGOSÍTÁS KÉRÉS, AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG

50.

Ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, valamint az ajánlatban
található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása
érdekében az ajánlattevőtől felvilágosítást kér.

51.

A hiányok pótlása – melyek során az ajánlatban szereplő iratokat módosítani és kiegészíteni is
lehet – csak arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen a felhívás, az közbeszerzési
dokumentumok vagy a jogszabályok előírásainak.

52.

A Kbt. 71. § (6) bekezdés alapján, hiánypótlás keretében bevont új gazdasági szereplő esetében,
az új gazdasági szereplőre tekintettel, ajánlatkérő egy alkalommal lehetőséget biztosít
hiánypótlásra.

53.

Mindaddig, amíg az ajánlattevő számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására határidő
van folyamatban, az ajánlattevő pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az ajánlatkérő nem
hívta fel hiánypótlásra.

54.

A hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása:
a) nem járhat a Kbt. 2. § (1)-(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével és
b) az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses
kötelezettsége végrehajtásának módjára vagy a szerződés más feltételeire vonatkozó
dokumentum tekintetében csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó
hiba javítható vagy hiány pótolható, továbbá átalánydíjas szerződés esetén az árazott
költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és egységára pótolható, módosítható,
kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak
értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló
sorrendet nem befolyásolja.

55.

Az ajánlati kötöttség ideje: Az ajánlattevő a tárgyalás(ok) lezárásától (a végleges ajánlattételi
határidő lejártától) számított 60 (hatvan) napig kötve van ajánlatához. Az ajánlat elbírálásáról
szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevő részére történő megküldése napjától a nyertes
ajánlattevő ajánlati kötöttsége 30 nappal meghosszabbodik.
AZ AJÁNLAT VIZSGÁLATA

56.

Az ajánlattételi határidő lejártát követően az ajánlatkérő megkezdi az ajánlat bírálatát. Ennek
során ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § alapján, az ajánlattételi felhívásban
foglaltakkal összhangban biztosítja, felhívja azonban a figyelmet arra, hogy ugyanazon
hiba/hiányosság tekintetében csak egy alkalommal van lehetőség hiánypótlásra. Ajánlattevő
jogosult az ajánlatkérő által nem észrevételezett hiányok pótlására is a folyamatban lévő
hiánypótlás határidejéig. A hiánypótlás csak arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen a
közbeszerzési dokumentumoknak vagy a jogszabály előírásainak. A hiánypótlás során az
ajánlatban található iratokat módosítani és kiegészíteni is lehet.
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57.

Ajánlatkérőnek a Kbt. 71. § alapján lehetősége van arra, hogy az ajánlatban található nem
egyértelmű kijelentések tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőtől írásban
felvilágosítást kérjen. A felvilágosítás nem megfelelő módon vagy tartalommal történő
megadása, illetve a rendelkezésre álló határidő elmulasztása az ajánlat érvénytelenítését vonja
maga után.

58.

Ajánlatkérő a Kbt. 72. § alapján írásban az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek
tartalmát megalapozó adatokat, valamint indokolást fog kérni az ajánlattevőtől, amennyiben az
ajánlat aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz. Az indokolás kérés során ajánlatkérő
a Kbt. 72. §-ban foglaltak szerint fog eljárni.

59.

Az ajánlat felbontását követően történik az ajánlat részletes formai és tartalmi ellenőrzése.
Megvizsgálásra kerül, hogy az ajánlat megfelel-e az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
AZ AJÁNLAT ÉRTÉKELÉSE

60.

Ajánlatkérő az ajánlattétel elősegítése érdekében nyilatkozat mintákat bocsát az ajánlattevő
rendelkezésére, melyek használata nem kötelező. Az ajánlat egyszerűbb áttekinthetősége és
feldolgozása érdekében ajánlatkérő javasolja a minták használatát. Ajánlatkérő elfogad olyan
nyilatkozatokat is, amelyek nem az általa kiadott mintának megfelelően készültek el, de
megfelelnek a közbeszerzési törvény szabályainak és az ajánlati dokumentáció előírásainak.

61.

Ajánlatkérő akkor értékeli a benyújtott ajánlatot, ha a Kbt. 69. § (2) bekezdésében foglaltakra
figyelemmel megállapította, hogy az ajánlattételi felhívásban és az ajánlattételi
dokumentációban meghatározott követelményeknek maradéktalanul megfelel, nem állnak fenn
az ajánlattal szemben a Kbt.-ben meghatározott érvénytelenségi okok, a 69. § (3) bekezdésre
figyelemmel a nyertes ajánlattevő kiválasztásának nincs további akadálya.

62.

A végleges ajánlat értékelési szempontja (felhívás 12. pont) a Kbt. 76.§ (2) bekezdés a) pontja
alapján a legalacsonyabb ár, figyelemmel a 76. § (5) bekezdésére.

A TÁRGYALÁS SZABÁLYAI
63.

Ajánlatkérő – előre láthatólag – egy tárgyalást tart, amely során a megkötendő szerződés
feltételeit kívánja véglegesíteni. Ajánlatkérő a Kbt. 101. § (2) bekezdése alapján tájékoztatja az
ajánlattevőt, hogy a tárgyalás(ok) során a közbeszerzés tárgya és feltételei nem változhatnak
olyan módon, hogy
a) az eljárás alapján megkötött szerződés tárgya vagy feltételei olyan jellemzőjében, illetve
körülményében térjen el az ajánlattételi felhívás megküldésekor beszerezni kívánt beszerzési
tárgytól vagy megadott szerződéses feltételektől, amely nem tette volna lehetővé hirdetmény
nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazását,
b) az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban közölt feltételek olyan
mértékben módosuljanak vagy egészüljenek ki, hogy annak következtében valamelyik
ajánlattevő nem képes a tárgyalások befejezésével végleges ajánlatot tenni, vagy
c) az értékelés szempontjai vagy módszere változna.

64.
A tárgyalás(ok)ról jegyzőkönyv készül, melyet mind ajánlattevő, mind pedig ajánlatkérő
képviselői aláírnak.
65.
A tárgyalást követően az ajánlatkérő véglegesíti a szerződéstervezet tartalmát, azt kiadja a
végleges ajánlattételi dokumentációban, és arra tekintettel kell megtenni a végleges ajánlatot az
ajánlattevőnek.
66.
A végleges ajánlat benyújtásának, illetve a megszabott határidőnek elmulasztása esetén az
ajánlatkérő az alapajánlatot veszi figyelembe az értékelés során. Amennyiben az alapajánlat nem
felel meg az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok tárgyalás befejezéskori
feltételeinek, úgy azt ajánlatkérő a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek minősíti.
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67.
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a végleges ajánlat bekérése előtt további tárgyalási
alkalmat rendeljen el. A végleges ajánlat bontása nyilvános. Ajánlatkérő az érvényes végleges
ajánlatot fogja értékelni az ajánlattételi felhívás 12) pontjában közzétett értékelési szempont alapján.
68.
Az eljárás mielőbbi eredményes lezárása érdekében a tárgyalás, illetve az azt követő
ajánlattétel során az ajánlatkérő elvárja az ajánlattevőtől, hogy az általa meghatározott feltételek
betartásával járjanak el. A tárgyalásra hozni kell – amennyiben az eljárás korábbi iratanyagaiban
nem lelhető fel – a tárgyaláson való részvételre és nyilatkozattételre vonatkozó meghatalmazást.
69.
A Kbt. 100. § (4) bekezdésének megfelelően a tárgyalás(ok) befejezését – a végleges
ajánlattételi határidő lejártát - követően áll be az ajánlati kötöttség.
70.
Az ajánlattételi határidő lejárta után, illetve a Szerződés megkötését követően a nyertes
ajánlattevő viseli annak jogkövetkezményét, amely a műszaki leírás olyan hiányosságából adódik,
melyet az ajánlattevőnek a tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de az
ajánlattételt megelőzően a közbeszerzési eljárás szabályainak megfelelően nem jelzett.

TÁJÉKOZTATÁS A KBT. 73. § (4) BEKEZDÉS ALAPJÁN
73. Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (4) bekezdése alapján felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy érvénytelen
az ajánlat, ha nem felel meg azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi
követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés,
illetve a Kbt. 4. számú mellékletében felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi
rendelkezések írnak elő.
Azon szervezetek (hatóságok) neve és címe, amelyektől ajánlattevő tájékoztatást kaphat azon
követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.
Pest Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi Ellenőrzési
Osztálya
1135 Budapest, Lehel út 43-47.
Postacím: 1381 Budapest, Pf: 1265.
tel: 06-1-236-3900
fax: 06-1- 236-3999
E-mail: pest.foglalkoztatas@pest.gov.hu
Nemzetgazdasági Minisztérium
Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
Ügyfélszolgálat tel.:06-1-795-5010
E-mail: ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Székhely/Postacím: 1054 Budapest, Akadémia u. 3.
Tel.: +36-1-795-1200
E-mail: ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Budapesti Bányakapitányság
Cím: 1145 Budapest Columbus u. 17-23.
Postacím: 1145 Budapest Columbus u. 17-23.
Telefon: +36-1-301-2900 Fax: +36-1-301-2903
E-mail: bbk@mbfh.hu
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AZ ÖSSZEGEZÉS MEGKÜLDÉSÉNEK IDŐPONTJA ÉS A SZERZŐDÉSKÖTÉS IDŐPONTJA
74. A Kbt. 100. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevő ajánlati kötöttsége a tárgyalás lezárásától (a
végleges ajánlattól) számított 60 nap, ezen időtartam alatt ajánlatkérő köteles az ajánlatot
elbírálni és az eljárás eredményét kihirdetni. Amennyiben ajánlatkérő nem tudja az elbírálást
ezen időtartam alatt befejezni, akkor a Kbt. 70. § (2) bekezdése alapján felkérheti az ajánlattevőt
ajánlati kötöttségének legfeljebb 60 nappal történő további meghosszabbítására.
75.

Ajánlatkérő az eljárás eredményét az összegezés megküldésével hirdeti ki az ajánlati kötöttség
időtartam alatt.

76. Eredményes közbeszerzési eljárás esetén a szerződés megkötésére a Kbt. 131. § (6) bekezdésére
figyelemmel kerül sor. A nyertes ajánlattevő ajánlati kötöttsége az összegezés megküldésétől 30
nappal meghosszabbodik, ezen időtartam alatt a szerződést a feleknek alá kell írnia.
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III. FEJEZET
AZ AJÁNLATI ÁR MEGADÁSA
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumban felolvasólapot biztosít az ajánlattevő részére. A
felolvasólapot az ajánlattevő által cégszerűen aláírva kell az ajánlathoz csatolni. Ajánlattevő nevét,
székhelyét a cégbíróságnál bejegyzett formában kéri ajánlatkérő megadni, mely alapján ajánlatkérő
ellenőrizni képes a közhiteles nyilvántartásokban.
Ajánlattevőnek a megajánlott egyösszegű jogdíj összegét (nettó HUF) a felolvasólapon kell
szerepeltetni.

IV. FEJEZET
AZ AJÁNLAT ÖSSZETÉTELE, BENYÚJTANDÓ IRATOK JEGYZÉKE
Ajánlatkérő kéri az ajánlattevőt, hogy az ajánlatukban szereplő iratokat, lehetőség szerint az alábbi
sorrendben fűzzék össze. Az ajánlatot ajánlatkérő kéri ellátni tartalomjegyzékkel, továbbá
oldalszámozással, amely teljes részletességgel mutatja, hogy az ajánlatban lévő dokumentumok az
ajánlat mely oldalán találhatóak meg.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell az alábbi dokumentumokat:
1.
Felolvasólap
A felolvasólapon fel kell tüntetni a Kbt. 68.§ (4) bekezdése szerinti információkat, figyelemmel a Kbt.
66.§ (5) bekezdésére.
2.
Képviseleti jog igazolása
A képviseleti jog igazolására az ajánlathoz csatolandó az ajánlattevő (közös ajánlattevő) szervezet és
az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet tekintetében a cégaláírási nyilatkozat
(közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány) vagy a Ctv. 9. §-a szerinti, ügyvéd által
ellenjegyzett aláírás-minta vagy a letelepedése szerinti országában elfogadott más, a cégjegyzésre
jogosultságot igazoló dokumentum egyszerű másolata az ajánlatot aláíró (vagy arra meghatalmazást
adó), cég képviseleti jogosultsággal rendelkező személytől; a cégkivonatban vagy a letelepedése
szerinti országában elfogadott más, a cégjegyzésre jogosultságot igazoló dokumentumban nem
szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat
aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos
meghatalmazás eredeti vagy egyszerű másolati példánya, (ajánlatkérő kizárólag azon személy(ek)
aláírási címpéldányát, aláírás mintáját kéri benyújtani, aki(k) az ajánlatban kötelezettségvállaló
nyilatkozatot tesz(nek), vagy mint cégjegyzésre jogosult képviselő(k) meghatalmazást ad(nak)
olyan személy(ek)nek, aki(k) az ajánlatban meghatalmazottként ír(nak) alá).
3.
Ajánlati nyilatkozat
A Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján kell elkészíteni. Az ajánlat papír alapon benyújtott eredeti
példányának a nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
4.
Nyilatkozat a Kbt. 66.§ (4) bekezdése szerint (Kkv. nyilatkozat)
Ajánlattevőnek a Kbt. 66.§ (4) bekezdése alapján nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy
középvállalkozásnak minősül-e.
5.

Nyilatkozat a kizáró okokról a 62. § (1) bekezdése tekintetében

6.

Nyilatkozat a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpont szerinti kizáró okról
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Ajánlattevőnek a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontja vonatkozásában 321/2015 (X.30.)
rendelet 8.§ i) pont ib) alpontja alapján nyilatkozatot kell benyújtania.
7.

Nyilatkozat kizáró okokról alvállalkozók vonatkozásában a Kbt. 67.§ (4) bekezdése szerint
Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62.§ (1)
bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót.

8.

Nyilatkozat alvállalkozók igénybe vételéről
Ajánlattevőnek a nyilatkozatot a Kbt. 66.§ (6) bekezdése szerinti tartalommal kell elkészítenie.

9.

Nyilatkozat a kapacitást biztosító szervezet(ek)ről
Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 65.§ (7) bekezdése szerint.

10.

Ajánlattevő nyilatkozata a pénzügyi intézménynél vezetett pénzforgalmi számlákról (P1
alkalmassági követelmény)

11.

Számlavezető pénzügyi intézmény(ek)től származó nyilatkozat(ok) (P1 alkalmassági
követelmény)

12.

Nyilatkozat üzleti titokról
Ajánlattevő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz a Kbt. 44. § (1) bekezdése alapján
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.

13.

Nyilatkozat ajánlati példányok vonatkozásában
Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a benyújtott ajánlat elektronikus példánya
(jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf fájl) mindenben megegyezik a papír alapú
példánnyal.

14.

Nyilatkozat felelősségbiztosításról
Nyertes ajánlattevő köteles nyilatkozni, hogy a jelen közbeszerzési eljárás tárgyára vonatkozóan
a Generáltervező tervezői felelősségbiztosítási kötvénnyel rendelkezik, amely közvetlen
fedezetet nyújt az ajánlatkérő által a Tervezővel szemben, az átruházott jogok alapján, a
tervhiba által okozott károkra, és amelynek kártérítési limitje káreseményenként legalább
10.000.000.- HUF, évenként pedig legalább 25.000.000,- HUF összegű.

15.

Nyilatkozat folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról
Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő szervezet tekintetében egy nyilatkozatot a
változásbejegyzési eljárás vonatkozásában, abban az esetben, is, amennyiben nincs ilyen eljárás
folyamatban. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás [=ún.
„e-tértivevény” és/vagy az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentum 1-1
nyomtatott példányát, továbbá .xml file-ként nyomtatva a „Változásbejegyzési kérelem”
elnevezésű dokumentum 1 nyomatott példányát (mellékletek nélkül)], vagy a letelepedés
országában elfogadott más, a változásbejegyzési kérelemről és annak érkeztetéséről szóló
dokumentum másolatát. Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban lévő
cégbírósági változásbejegyzési eljárás, abban az esetben az erre vonatkozó nemleges tartalmú
változásbejegyzési nyilatkozat benyújtása szükséges. Amennyiben ajánlattevő – átalakulásra
hivatkozással – jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolni kell a
jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a
szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat
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16. Ajánlattevő által fontosnak tartott egyéb irat
Ajánlattevő az ajánlatához csatolhat (nem kötelező), egyéb az ajánlattevő által fontosnak tartott
egyéb, a közbeszerzési dokumentumban meg nem nevezett iratot.

I.) Az ajánlat részeként benyújtandó:
Melléklet
—
—
1. sz. melléklet
—
—
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet
7. sz. melléklet
8. sz. melléklet
9. sz. melléklet
—
10. sz. melléklet
11. sz. melléklet
12. sz. melléklet
13. sz. melléklet
—

Iratanyag megnevezése
Fedlap
Tartalomjegyzék
Felolvasólap
Aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta
egyszerű másolatban
Meghatalmazás (adott esetben)
Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti ajánlattevői nyilatkozat (eredeti
példányban)
Nyilatkozat a Kbt. 66.§ (4) bekezdése szerint (Kkv. nyilatkozat)
Nyilatkozat kizáró okokról a Kbt. 62. § (1) bekezdés tekintetében

Nyilatkozat a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti kizáró
okról
Nyilatkozat kizáró okokról alvállalkozók vonatkozásában a Kbt. 67. §
(4) bekezdése szerint
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja
vonatkozásában (alvállalkozók igénybevételéről)
Nyilatkozat a Kbt. 65.§ (7) bekezdése szerint (kapacitást biztosító
szervezet)
Ajánlattevő nyilatkozata a pénzügyi intézménynél vezetett pénzforgalmi
számlákról
Számlavezető pénzügyi intézmény(ek)től származó nyilatkozat(ok)

Nyilatkozat üzleti titokról (adott esetben)
Nyilatkozat arról, hogy az ajánlat elektronikus példánya megegyezik a
papír alapú eredeti példánnyal
Nyilatkozat felelősségbiztosításról
Nyilatkozat folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárásról
Ajánlattevő által fontosnak tartott egyéb irat (pl. korrektúrával
észrevételezett szerződéstervezet)
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V. FEJEZET

MELLÉKLETEK
(IRATMINTÁK)
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1. számú melléklet
FELOLVASÓLAP
Az ajánlattevő neve:
(cégbíróságnál bejegyzett formában)
Az ajánlattevő címe, székhelye:
(cégbíróságnál bejegyzett formában)
Az ajánlattevő telefon-,
fax száma:
Az ajánlattevő e-mail címe:
----------- E szakaszból közös ajánlat esetén több példány használható ----------Kapcsolattartó neve: ………………………………………………
Telefonszáma: ……………………………………………………..
Fax száma: …………………………………………………………
Email címe: ………………………………………………………..
AJÁNLAT
Jogdíj

nettó ………………… HUF

A fenti ajánlatot az „Érd, Ercsi út 31., hrsz.: 24801/2, 24802, Multifunkcionális
Sportközpont építési engedélyezési terv felhasználási jogának megszerzése” tárgyú
közbeszerzési eljárásra benyújtott ajánlatunk részeként tettük.

.........................., 2017. ........................ hó ........ nap
……………………………..
cégszerű aláírás
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2. számú melléklet
AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján
Tisztelt Ajánlatkérő!
Alulírott ….............................., mint a(z) …..................................................(ajánlattevő neve,
címe) cégjegyzésre jogosult vezetője/meghatalmazott képviselője* kijelentem, hogy miután az
„Érd, Ercsi út 31., hrsz.: 24801/2, 24802, Multifunkcionális Sportközpont építési
engedélyezési terv felhasználási jogának megszerzése” tárgyú hirdetmény nélküli
tárgyalásos eljárás ajánlattételi felhívásának és egyéb közbeszerzési dokumentumainak
feltételeit – az eljárás során kibocsátott kiegészítő tájékoztatással (adott esetben) együtt –
megismertük, ezúton nyilatkozunk, hogy a közbeszerzés tárgyára ajánlatot teszünk a
Felolvasólapon szereplő ellenszolgáltatás ellenében.
Az ajánlattételi dokumentáció részét képező felhasználási szerződés tervezetet elfogadjuk a
tárgyalás alapjául.
Nyertességünk esetén a szerződést a közbeszerzési dokumentumok tárgyalás
befejezésekori tartalma, valamint a tárgyalás(ok) eredményeként kialakult végleges
ajánlatunk szerinti feltételekkel megkötjük és teljesítjük.
Kijelentjük, hogy ajánlatunkat a végleges ajánlat megtételétől számított 60 napig terjedő
időszakra érvényben tartjuk, az addig ránk nézve kötelező érvényű, ezen időszak lejárta
előtt bármikor elfogadható.
Kijelentjük és teljes körű felelősséget vállalunk arra, hogy a közbeszerzési dokumentumokat
és az abban foglaltakat a jelen közbeszerzési eljáráson kívül egyéb célra sem közvetve, sem
közvetlenül nem használjuk fel az ajánlatkérő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.
.........................., 2017. ....................... hó ........ nap
……..………………......
cégszerű aláírás
* A megfelelő szövegrész értelemszerűen aláhúzandó!
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3. számú melléklet
AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA
(a Kbt. 66. § (4) bekezdésére figyelemmel az „Érd, Ercsi út 31. hrsz.: 24801/2, 24802,
Sportközpont építési engedélyezési terv felhasználási jogának megszerzése” tárgyú
közbeszerzési eljárásban)
Alulírott ….............................., mint a(z) …..................................................(ajánlattevő neve,
címe) cégjegyzésre jogosult vezetője/meghatalmazott képviselője*
n y i l a t k o z o m,
hogy a(z) ……………………………………………………….. ajánlattevő a kis- és
középvállalkozásokról szóló 2004. évi XXXIV. (Kkvt.) törvény 2-3. §-ai értelmében:
- mikrovállalkozásnak minősül
- kisvállalkozásnak minősül
- középvállalkozásnak minősül
- nem tartozik a Kkvt. hatálya alá. *

.........................., 2017. ........................ hó ........ nap
……..………………......
cégszerű aláírás
Megjegyzés:
Ajánlatkérő azt kívánja a nyilatkozatból megállapítani, hogy ajánlattevő mikro- kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
Tájékoztatásul a mikro-, kis- és középvállalkozások meghatározása a hivatkozott 2004. XXXIV. Törvény (Kkvtv.) 2. § és 3.
§ szerint:
2. § A törvény hatálya a mikro-, kis- és középvállalkozásokra (a továbbiakban: KKV), valamint a KKV-k támogatására és az
azzal kapcsolatos adatszolgáltatásra terjed ki.
3. § (1) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió
eurónak megfelelő forintösszeg.
(2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
(3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
(4) Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni
részesedése - tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot.
(5) A (4) bekezdésben foglalt korlátozó rendelkezést nem kell alkalmazni a 19. § 1. pontjában meghatározott befektetők
részesedése esetében.
(6) Ahol jogszabály „KKV-t”, „mikro-, kis- és középvállalkozást”, illetve „kis- és középvállalkozást” említ, azon - ha törvény
másként nem rendelkezik az e törvény szerinti KKV-t kell érteni./

* A megfelelő szövegrész értelemszerűen aláhúzandó!
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4. számú melléklet
AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA
a Kbt. 62. § (1) bekezdésben meghatározott kizáró okok tekintetében
Alulírott ….............................., mint a(z) …..................................................(ajánlattevő neve,
címe) cégjegyzésre jogosult vezetője/meghatalmazott képviselője* az alábbi nyilatkozatot
teszem:
Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzési törvényben foglalt alábbi kizáró okok, mely
szerint nem lehet ajánlattevő, aki:
Kbt. 62. § (1) bekezdés:
a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt
öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő
hátrányok alól nem mentesült:
aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV.
törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban:
Btk.) szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő
elkövetését is;
ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása,
vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban,
hűtlen kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós
bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés;
ac) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi
érdekeinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás;
ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez kapcsolódó
felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet;
ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti
terrorizmus finanszírozása;
af) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerinti
kényszermunka;
ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás
közbeszerzési és koncessziós eljárásban;
ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)–g) pontokban felsoroltakhoz hasonló
bűncselekmény;
b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az
ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek
megfizetésére halasztást kapott;
c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést
közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági
szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga
szerint hasonló helyzetben van;
d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt
három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert;
f) tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló
2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontja alapján vagy az adott közbeszerzési
eljárásban releváns módon c) vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta,
az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és
módon jogerősen korlátozta;
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g) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján jogerősen
eltiltásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság vagy – a Közbeszerzési Döntőbizottság
határozatának felülvizsgálata esetén – a bíróság által jogerősen megállapított időtartam
végéig;
h) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott vagy
hamis nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra
nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig, vagy
amennyiben a kizárás tekintetében sor került jogorvoslatra és az ajánlatkérő kizárásról hozott
döntését – a hamis adat szolgáltatásának megállapítása mellett – a Közbeszerzési
Döntőbizottság határozatának bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság három évnél nem
régebben meghozott határozata jogerősen jogszerűnek mondta ki;
i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem
megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó
nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott
nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82. § (5)
bekezdése szerinti kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban együtt:
hamis nyilatkozat), amennyiben
ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az
alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az
ajánlatok értékelésére vonatkozó döntését, és
ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot,
vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna
ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére
álló igazolások tartalmának nem felel meg;
j) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul
befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt
kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a közbeszerzési eljárásban,
vagy korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták,
és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás
lezárulásától számított három évig;
k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:
ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és
Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési
megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli
országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel,
amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel
az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén,
kb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. §
r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni,
vagy
kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel
vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll;
l) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a
munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A. §-a
alapján két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási – vagy annak
felülvizsgálata esetén bírósági – határozatban megállapított és a központi költségvetésbe
történő befizetésre kötelezéssel vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli
állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi
bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;
m) esetében a 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a közbeszerzési eljárás
előkészítésében való előzetes bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő
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kizárásán kívül nem lehet más módon orvosolni;
n) a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti – három évnél nem régebben meghozott
– jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti
határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában
megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; vagy ha az ajánlattevő ilyen
jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság – három évnél nem régebben –
jogerősen megállapította és egyúttal bírságot szabott ki;
o) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott közbeszerzési eljárásban az
ajánlattevő a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköző jogsértést követett el,
kivéve, ha a gazdasági szereplő az ajánlat, tárgyalásos eljárásban és versenypárbeszédben
végleges ajánlat benyújtását megelőzően a Gazdasági Versenyhivatal számára a Tpvt. 11. §ába vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköző magatartást feltárja és a Tpvt. 78/A. § (2)
bekezdésében foglalt, a bírság mellőzésére vonatkozó feltételek fennállását a Gazdasági
Versenyhivatal a Tpvt. 78/C. § (2) bekezdése szerinti végzésében megállapította;
p) a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött
szerződésben részére meghatározott előleget nem a szerződésnek megfelelően használta fel,
és ezt három évnél nem régebben meghozott, jogerős bírósági, közigazgatási (vagy annak
felülvizsgálata esetén bírósági határozat) megállapította.
q) súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési eljárás
eredményeként kötött szerződés teljesítésére e törvényben előírt rendelkezéseket, és ezt a
Közbeszerzési Döntőbizottság, vagy a Döntőbizottság határozatának bírósági felülvizsgálata
esetén a bíróság 90 napnál nem régebben meghozott, jogerős határozata megállapította.

Jelen nyilatkozatot az „Érd, Ercsi út 31., hrsz.: 24801/2, 24802, Multifunkcionális
Sportközpont építési engedélyezési terv felhasználási jogának megszerzése” tárgyú
közbeszerzési eljárására benyújtott ajánlatunk részeként tettük.

Kelt:.........................., 2017. ........................ hó ........ nap
……..………………......
cégszerű aláírás
* A megfelelő szövegrész értelemszerűen aláhúzandó!
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5. számú melléklet
AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA
a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében
Alulírott ………..……, mint a(z) …………………………….. (ajánlattevő neve, címe)
cégjegyzésre jogosult vezetője/meghatalmazott képviselője∗ az „Érd, Ercsi út 31., hrsz.:
24801/2, 24802, Multifunkcionális Sportközpont építési engedélyezési terv felhasználási
jogának megszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb)
pontja tekintetében
az alábbiakról nyilatkozom:
1.) Az általam képviselt társaság, mint ajánlattevő olyan társaságnak minősül, melyet
szabályozott tőzsdén jegyeznek.
VAGY
2.) Az általam képviselt társaság, mint ajánlattevő olyan társaságnak minősül, melyet nem
jegyeznek szabályozott tőzsdén, ezért a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3.§ r) pont ra)rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevét és
állandó lakóhelyét az alábbiak szerint adom meg:
Tényleges tulajdonos neve

Tényleges tulajdonos állandó lakóhelye

VAGY
3.) Az általam képviselt társaság, mint ajánlattevő olyan társaságnak minősül, melyet nem
jegyeznek szabályozott tőzsdén. Az általam képviselt társaságnak nincsen a pénzmosás és
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi
CXXXVI. törvény 3.§ r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált tényleges
tulajdonosa.
Kelt:...................................... 2017. ………………hó………………nap.
……......................................
cégszerű aláírás
∗ A megfelelő szövegrész értelemszerűen aláhúzandó!
A nyilatkozat kitöltésekor vagy az 1) pont vagy a 2.) pont vagy a 3.) pont aláhúzandó/kitöltendő!
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6. számú melléklet
AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA
a Kbt. 67.§ (4) bekezdése szerint
Alulírott, ................................., mint a(z) ......................................................(ajánlattevő neve,
címe) cégjegyzésre jogosult vezetője/meghatalmazott képviselője∗ az „Érd, Ercsi út 31.,
hrsz.: 24801/2, 24802, Multifunkcionális Sportközpont építési engedélyezési terv
felhasználási jogának megszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban a Kbt. 67.§ (4)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően
n y i l a t k o z o m,
hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62.§ (1) bekezdésében
meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót.

Kelt:.........................., 2017. .......................hó. .........nap
................................................................
cégszerű aláírás

∗ A megfelelő szövegrész értelemszerűen aláhúzandó!
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7. számú melléklet
AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA
(a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontjára tekintettel)
Alulírott ….............................., mint a(z) …..................................................(ajánlattevő neve,
címe) cégjegyzésre jogosult vezetője/meghatalmazott képviselője*

az „Érd, Ercsi út 31., hrsz.: 24801/2, 24802, Multifunkcionális Sportközpont építési
engedélyezési terv felhasználási jogának megszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban
az alábbi nyilatkozatot tesszük:
1. A Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján nyilatkozunk, hogy a közbeszerzés tárgyának
alábbiakban meghatározott részeivel (tevékenységeivel) összefüggésben alvállalkozóval szerződést
kötünk:
A közbeszerzés azon része(i) (tevékenységei), amellyel összefüggésben alvállalkozói
szerződést kötünk

2. A Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján nyilatkozunk, - miután már most, az ajánlat
benyújtásakor ismert előttünk - hogy a szerződés teljesítéséhez az 1. pontban meghatározott részek
(tevékenységek) tekintetében az alábbi alvállalkozókat kívánjuk igénybe venni, feltüntetve az
alvállalkozók mellett a közbeszerzés tárgyának azon részét (tevékenységeket) is, amelynek
teljesítésében a megjelölt alvállalkozó közreműködik:
A közbeszerzés teljesítésekor igénybe
venni kívánt alvállalkozó neve

A közbeszerzés azon része (tevékenységei),
amellyel összefüggésben alvállalkozói szerződést
fog kötni

Kelt:...................................... 2017. ……………… hó……… nap
……..………………......
cégszerű aláírás
* A megfelelő szövegrész értelemszerűen aláhúzandó!
Kbt. 4. § 2. alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött
szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve
a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyag eladóját,
c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót;
Kbt. 4. § 9. gazdasági szereplő: bármely természetes személy, jogi személy, egyéni cég vagy személyes joga
szerint jogképes szervezet, aki, illetve amely a piacon építési beruházások kivitelezését, illetve építmények
építését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja;
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8. számú melléklet
NYILATKOZAT
a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az ajánlattevő részéről
Alulírott ….............................., mint a(z) …..................................................(ajánlattevő neve,
címe) cégjegyzésre jogosult vezetője/ meghatalmazott képviselője∗:
n y i l a t k o z o m, hogy
az ajánlattételi felhívásban meghatározott alkalmassági követelménynek az alábbiak szerint
kívánunk más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva megfelelni∗∗
Az ajánlattételi felhívás szerinti gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelmény:
⇒ P1) pont:
o Szervezet megjelölése (név, cím): ……………………………….
vagy
o Nincs ilyen szervezet (személy) ∗
Jelen nyilatkozatot az „Érd, Ercsi út 31., hrsz.: 24801/2, 24802, Multifunkcionális
Sportközpont építési engedélyezési terv felhasználási jogának megszerzése” tárgyú
közbeszerzési eljárásra benyújtott ajánlatunk részeként tettük.
Kelt:……………………….., 2017. ......………hó………….nap
……..………………......
cégszerű aláírás
∗ A megfelelő szövegrész értelemszerűen aláhúzandó!
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9. számú melléklet
NYILATKOZAT
a P1) pont szerinti gazdasági-pénzügyi alkalmasság igazolására

Alulírott ….............................., mint a(z) ….................................................. (név, cím)
ajánlattevő/ alvállalkozó/ az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő*
cégjegyzésre jogosult vezetője/meghatalmazott képviselője* az „Érd, Ercsi út 31., hrsz.:
24801/2, 24802, Multifunkcionális Sportközpont építési engedélyezési terv felhasználási
jogának megszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban
n y i l a t k o z o m,
hogy az alábbi pénzforgalmi számlákkal rendelkezünk:
Számlavezető pénzügyi intézmény neve:

Pénzforgalmi számla száma:

Nyilatkozom továbbá, hogy a fent megnevezett pénzügyi intézményeken kívül más pénzügyi
intézménynél az általam képviselt szervezet nem vezet számlát. A felsorolt számlákról
csatoltam az alkalmassági követelménynek megfelelő tartalmú pénzügyi intézménytől
származó nyilatkozatot.
…………………… 2017. ……………. hó ………nap

……..………………......
cégszerű aláírás

* A megfelelő szövegrész értelemszerűen aláhúzandó!
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10. számú melléklet
AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA**
(Csak üzleti titok esetén kell az ajánlathoz csatolni!)
Alulírott ….............................., mint a(z) …..................................................(ajánlattevő neve,
címe) cégjegyzésre jogosult vezetője/meghatalmazott képviselője*
n y i l a t k o z o m, hogy
az „Érd, Ercsi út 31., hrsz.: 24801/2, 24802, Multifunkcionális Sportközpont építési
engedélyezési terv felhasználási jogának megszerzése” tárgyában indított közbeszerzési
eljárásban benyújtott ajánlatunk üzleti titkot tartalmaz.
Az üzleti titoknak minősülő információkat és adatokat az ajánlatunk elválaszthatatlan részét
képező fejezetében/külön kötetben* különítettük el, figyelemmel a Kbt. 44. §-ban foglaltakra.
Az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített iratokhoz a Kbt. 44. § (1) bekezdése alapján csatoltuk
indokolásunkat, amelyben részletesen alátámasztjuk, hogy az adott információ vagy adat
nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számunkra aránytalan sérelmet.
Kelt:…………………….. 2017. ……………… hó …… nap
……..………………......
cégszerű aláírás

* A megfelelő szövegrész értelemszerűen aláhúzandó!
** Amennyiben az ajánlat üzleti titkot nem tartalmaz, nem kell a nyilatkozatot az ajánlathoz csatolni.

28/32

11. számú melléklet
AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA
Alulírott………............., mint a(z) ………….. (ajánlattevő neve, címe), cégjegyzésre jogosult
vezetője / meghatalmazott képviselője*
n y i l a t k o z o m,
hogy az „Érd, Ercsi út 31., hrsz.: 24801/2, 24802, Multifunkcionális Sportközpont építési
engedélyezési terv felhasználási jogának megszerzése” tárgyában indított közbeszerzési
eljárásban benyújtott ajánlatunk elektronikus példánya (jelszó nélkül olvasható, de nem
módosítható .pdf file) mindenben megegyezik a papír alapú példánnyal.

Kelt:…………………… 2017. ………………. hó ……nap

……………………………..
cégszerű aláírás
* A megfelelő szövegrész értelemszerűen aláhúzandó!
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12. számú melléklet
Ajánlattevő nyilatkozata a felelősségbiztosítás tekintetében
Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... (ajánlattevő neve,
címe) cégjegyzésre jogosult vezetője/meghatalmazott képviselője*
n y i l a t k o z o m,
hogy amennyiben az „Érd, Ercsi út 31., hrsz.: 24801/2, 24802, Multifunkcionális
Sportközpont építési engedélyezési terv felhasználási jogának megszerzése” tárgyú
közbeszerzési eljárásban nyertesként kerülünk kihirdetésre, a szerződéskötés időpontjára,
az ajánlattételi felhívás 26. pont 21. alpontjában előírt Generáltervező tervezői
felelősségbiztosítási kötvényét átadjuk, amely közvetlen fedezetet nyújt az ajánlatérő által
a Tervezővel szemben, az átruházott jogok alapján, a tervhiba által okozott károkra, és
amelynek kártérítési limitje káreseményenként legalább 10.000.000.- HUF, évenként pedig
legalább 25.000.000,- HUF összegű.

Kelt:…………………….. 2017. ……………… hó …… nap

……..………………......
cégszerű aláírás

* A megfelelő szövegrész értelemszerűen aláhúzandó!
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13. számú melléklet
AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA
Folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárásról
Alulírott………............., mint a(z) ………….. (ajánlattevő neve, címe) cégjegyzésre jogosult
vezetője / meghatalmazott képviselője* az „Érd, Ercsi út 31., hrsz.: 24801/2, 24802,
Multifunkcionális Sportközpont építési engedélyezési terv felhasználási jogának
megszerzése” tárgyában indított közbeszerzési eljárás kapcsán
nyilatkozom,
hogy a(z) ……………….. (ajánlattevő neve) tekintetében cégbírósági változásbejegyzési
eljárás folyamatban VAN / NINCS*.

Kelt:…………………… 2017. ……………. hó ………nap.
……..………………......
cégszerű aláírás
Megjegyzés: Amennyiben a „VAN” válasz megjelölésre kerül, csatolandó a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás [=ún. „e-tértivevény”
és/vagy az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentum 1-1 nyomtatott példányát, továbbá .xml
file-ként nyomtatva a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentum 1 nyomatott példánya (mellékletek
nélkül)].
* A megfelelő szövegrész értelemszerűen aláhúzandó!
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VI. FEJEZET
FELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET
(Külön dokumentumban)

32/32

