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I. TÁJÉKOZTATÓ ÉS TOVÁBBI INFORMÁCIÓK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE 
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1. Ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be. 

 

2. Az ajánlatok benyújtásának határideje: 

 

Határidőre benyújtott ajánlatnak csak azok minősülnek, amelyek a felhívásban meghatározott határidőig 

az EKR rendszeren keresztül felöltésre kerülnek. A beérkezés időpontjáról az EKR rendszer 

visszaigazolást küld. Az ajánlattételi határidő lejártának időpontját követően 2 óra elteltével kerül sor 

az ajánlatok hivatalos bontására, melyet az EKR végez úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok 

vagy részvételi jelentkezések az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. 

 

Az ajánlatkérő által rögzített határidő lejárta után beérkező ajánlatokat az ajánlatkérő érvénytelennek 

nyilvánítja. 

 

3. Kiegészítő információkérés, tájékoztatás, helyszíni bejárás 

 

Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet - a megfelelő 

ajánlattétel érdekében - a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő 

tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől vagy az általa meghatározott szervezettől. 

 

A kiegészítő tájékoztatást a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül kell megadni. 

 

Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet a Kbt. szerinti válaszadási határidőt megelőző negyedik 

napnál később nyújtották be, a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek nem kötelező megadnia. 

 

Ha a tájékoztatást az ajánlatkérő nem tudja a Kbt. szerinti határidőben megadni, vagy a kiegészítő 

tájékoztatással egyidejűleg a közbeszerzési dokumentumokat módosítja, a Kbt. 52. § (4) bekezdése 

szerint kell eljárni. 

 

Ajánlatkérő jelen eljárásban helyszíni bejárást nem tart. 

 

4. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot, 

valamint a rész-ajánlattétel lehetősége vagy annak kizárása: 

 

Ajánlatkérő részajánlat-tételi lehetőséget nem biztosít. 

 

Ennek indoka:  

 

Az eljárás 3 db blokk hőközpont szállítására és beüzemelésére vonatkozik, így a biztonságos és hatékony 

munkavégzés abban az esetben biztosítható, ha az egy egységként valósul meg. Jelen beruházás, olyan 

gazdasági és műszaki egységet alkot, amely gazdasági műszaki szempontból költséghatékonyabban 

megoldható a beszerzés részegységekre való szétbontása nélkül, egységes koordinációval. Ajánlatkérő 

szempontjából továbbá fontos és egységesen kezelendő az érvényesíthető és esetlegesen érvényesítendő 

jótállási és szavatossági igénye. 

 

 

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 

 

A teljesítés határideje 138 nap a szerződés megkötésétől számítva.  

 

- a Miskolci Nemzeti Színház 2 db blokk hőközpont esetében legkésőbb a szerződéskötést követő 

60 napon belül (várhatóan 2020. július 15.- ig) 

 

- a DVTK Multifunkcionális Csarnok hőközpont esetében a szerződéskötést követő 90 napon 

belül (várhatóan 2020. augusztus 15.- ig) 



 
4 

 

- a blokk hőközpontok villamos és automatika szekrények szállítását és a hőközpontok 

beüzemelését Megrendelő írásbeli értesítését követően kell elvégezni.  

 

- A beüzemelések legkésőbbi határideje a Miskolci Nemzeti Színház teljesítési hely esetében a 

szerződéskötéstől számított 92. nap, a DVTK Multifunkciós Csarnok esetében a szerződéskötést 

követő 138. nap (várhatóan 2020. augusztus 14., illetve 2020. szeptember 30.) 

 

- Ajánlatkérő előteljesítést elfogad. 

 

 

6. A 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 28.§-a szerinti kivitelezői változtatási igények kezelése:  

 

A 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 28.§-a szerinti, kivitelezői változtatási igény esetén, kivitelezőnek 

előzetesen dokumentumokkal, szükség esetén referenciákkal kell igazolni az egyenértékűséget, mind 

műszaki, mind esztétikai illeszkedés szempontjából. Az egyenértékűséget igazoló dokumentumokat és 

tervezői hozzájárulást mellékelve, az eltérési kérelmet 10 munkanappal a szükséges döntési időpont 

előtt a Megrendelőnek írásban kell beadni. Amennyiben Megrendelő által jóváhagyásra kerül(nek) a 

kért helyettesítő termék(ek), abban az esetben a Kbt. 141.§-nak figyelembevételével Felek a szerződést 

módosítják. 

 

 

7. Az eljárással kapcsolatos egyéb információk 

 

7.1 Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás 

feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 

[Kbt. 66.§ (2) bekezdés]. 

7.2 Az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek 

teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni [Kbt. 66.§ (6) bekezdés a)]. 

7.3 Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz 

igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót [Kbt. 67.§ 

(4) bekezdés]. – Nyilatkozat kizáró okokról az alvállalkozók és a kapacitásait rendelkezésre 

bocsátó szervezetek vonatkozásában]. 

7.4 Szerződéskötés tervezett időpontja: Az eljárás eredményéről szóló összegezés ajánlattevőknek 

történő megküldését követő 10. napot követően. 

7.5 Az ajánlatkérő a Kbt. 71.§-a alapján biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.  

7.6 Az ajánlatot, valamint az ajánlatba becsatolt nyilatkozatokat olyan személy(ek)nek kell 

aláírni, aki(k) jogosultak az ajánlattevő, illetőleg a nyilatkozatot tevő nevében kötelezettséget 

vállalni, illetve nyilatkozni. Az e jogosultságot igazoló dokumentumokat az ajánlatba csatolni kell 

(aláírási címpéldány, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta vagy meghatalmazás, ill. jogtanácsos 

által ellenjegyzett aláírás-minta) – az ajánlattevő, és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági 

szereplő esetében is.  

7.7 Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolni kell 

a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által 

küldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, erről szóló nemleges 

nyilatkozatot is csatolni kell! 

7.8 Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is 

köteles elfogadni. [Kbt. 47.§ (2) bekezdés]. 

7.9 Ajánlatkérő a bírálatot két szakaszban végzi a Kbt. 69. § szerint. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 

81. § (5) bekezdésében foglaltakat. 

7.10 Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontjában foglaltakat. 

7.11 Az ajánlat elkészítésének a költsége ajánlattevőt terheli. 

7.12 Az ajánlathoz csatolandó a képviseleti jogosultság ellenőrzése céljából a felhívás 

megküldésének napját megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonat, egyéni vállalkozó esetén az 

érvényes vállalkozói igazolvány, kivéve azon magyarországi letelepedésű cégek esetén, ahol a 
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cégjegyzékben szereplés tényét a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető 

adatok alapján az ajánlatkérő ellenőrizni tudja; továbbá kivéve azon egyéb nyilvántartásban szereplő 

gazdasági szereplőket, akik ajánlatukban megjelölik a Kbt. szerint e tekintetben elérhető nyilvántartást; 

ezen nyilvántartásokat az ajánlatkérő ellenőrzi. 

7.13 Ajánlattevőnek 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26.§-a szerint nyilatkoznia kell, hogy 

nyertessége esetén legkésőbb a szerződéskötés időpontjára teljes körű építési-szerelési 

felelősségbiztosítási szerződést köt, vagy a meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszti. A 

felelősségbiztosításnak szerződés teljes időtartamára, a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységre és 

legalább ajánlata szerinti forint éves összegre terjedően, legalább 40.000.000.- Ft/év és 20.000.000. -

Ft/káresemény értékre kell vonatkoznia. Az érvényes felelősségbiztosítás fennállásának igazolásaként a 

biztosítási kötvény másolata szolgál, melyet legkésőbb a szerződéskötés időpontjában át kell adni a 

Megrendelő részére. 

7.14 A tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött szerződésben kikötésre kerül, hogy a 

létrejövő szerzői jogi védelem alá eső alkotásoknak a végső Megrendelő tulajdonába kell kerülniük. 

Kikötésre kerül továbbá, hogy a teljesítés során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső alkotáson a 

Kedvezményezett területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek 

átadható felhasználási jogot szerez, továbbá jogot szerez az alkotás (terv) átdolgozására is. 

7.15 Az ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és végrehajtási 

rendeleteinek, továbbá a 191/2009.(IX.15.) Kormányrendelet, valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. 

rendeletben foglaltak szerint kell eljárni előírásai szerint kell eljárni. 

 

8. Az eljárás során használt nyelv: 

 

Az eljárás során az ajánlat kidolgozása, valamint az ajánlatkérő és az ajánlattevő közötti mindennemű 

levelezés magyar nyelven történik. Az ajánlat és az ahhoz csatolt nyomtatott anyagok bármilyen 

nyelvűek lehetnek, feltéve, hogy annak valamennyi nem üres oldalán szereplő szöveget szó szerint 

magyar nyelvre lefordítják. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő 

általi fordítását is elfogadja. 

Amennyiben a magyar és az idegen nyelvű dokumentumok között eltérés van, úgy a magyar példány 

tartalma az irányadó. 

 

9. Dokumentumok benyújtása: 

 

A vonatkozó műszaki leírást tartalmazó dokumentum külön fájlban kerül megküldésre a T. 

Ajánlattevő részére. 

 

A vonatkozó árazatlan költségvetést tartalmazó dokumentum külön fájlban kerül megküldésre a 

T. Ajánlattevők részére. 

 

Ahol a Kbt. vagy annak felhatalmazása alapján megalkotott jogszabály alapján az ajánlatkérő a 

közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható az 

EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy - amennyiben az adott dokumentumra a 

nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre - a papíralapú dokumentum egyszerű 

elektronikus másolata formájában. 

 

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 a Kbt. 47. § (2) bekezdésétől eltérően 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. 
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Az ajánlattevőnek a nyilatkozatait cégszerűen aláírva, illetve az EKR által biztosított módon az ajánlat 

részeként kell benyújtania. 

 

Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (5) bekezdésének megfelelően ezúton tájékoztatásként közli azoknak a 

szervezeteknek a nevét, amelyektől az Ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti 

azon követelményekről, amelyeknek a tárgyi keretszerződés teljesítése során meg kell felelnie. 

 

Munkavédelmi és Foglalkoztatási szakterület: 

Innovációs és Technológiai Minisztérium 

Postacím: 1440 Budapest Pf.: 1. 

Telefon: +36-1-795-0697 

Fax: +36-1-795-0697 

Email: ugyfelszolgalat@itm.gov.hu 

 

Foglalkozás-egészségügyi, illetve a munkahigiénés szakterület: 

Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

Postacím: 1437 Budapest, Pf. 839. 

Telefon: 06-1-476-1100 

Email: tisztifoorvos@oth.antsz.hu 

 

Környezetvédelmi szakterület: 

Agrárminisztérium Környezetügyért, Agrárfejlesztésért és Hungarikumokért Felelős 

Államtitkárság 

Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. 

Postafiók cím: 1860 Budapest, Pf. 1. 

Központi postafiók címe: 1440 Budapest, Pf. 1. 

Telefon: +36-1-795-2000 

Telefax: +36-1-795-0200 

Honlap: www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/elerhetosegek 

 

Munkajogi: 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Foglalkoztatási, 

Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály; Munkaügyi és Munkavédelmi Ellenőrzési Osztály 

 

3530 Miskolc, Mindszent tér 1.  

Postacím: 3501 Miskolc Pf. 173.  

tel: +36 (46) 500-570 

fax: +36 (46) 500-580 

E-mail: munkaugy-munkavedelem@borsod.gov.hu 

 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Adó- és Vámigazgatósága 

3530 Miskolc, Kandia utca 12-14. 

Postacím: 3550 Miskolc, Pf.: 286. 

tel: +36 (46) 514-200 

fax: +36 (46) 514-285 

e-mail: borsodavig@nav.gov.hu 

 

Környezetvédelmi: 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály 

3530 Miskolc, Mindszent tér 4. 

Telefon: +36 (46) 517-302 

Telefax: +36 (46) 517-399 

E-mail: kornyezet.fo.miskolc@borsod.gov.hu 

mailto:munkafelugyeleti-foo@ngm.gov.hu
mailto:tisztifoorvos@oth.antsz.hu
mailto:munkaugy-munkavedelem@borsod.gov.hu
mailto:borsodavig@nav.gov.hu
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Szociális: 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály, Szociális 

és Gyámügyi Osztály 

3525 Miskolc, Dóczy J. u. 6. 

Telefon: +36 (46) 515-710; +36 (46) 515-732 

Telefax: +36 (46) 795-736 

E-mail: gyamugy@borsod.gov.hu 
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II TÁJÉKOZTATÓ AZ ELEKTRONIKUS KÖZBESZERZÉSI RENDSZERREL (EKR) 

KAPCSOLATBAN 
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1. A jelen közbeszerzési eljárás lebonyolítására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvény (továbbiakban: Kbt.) szabályai szerint, valamint az elektronikus közbeszerzés részletes 

szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése szerint kerül sor a 

Miniszterelnökség által üzemeltetett Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (a továbbiakban: EKR) 

igénybevételével. A Kbt. vonatkozó rendelkezései abban az esetben is irányadóak, ha erre a jelen 

dokumentum külön nem tesz utalást. 

 

2. Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (2) bekezdésének megfelelően az eljárás dokumentumait az 

elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint 

kizárólag az EKR rendszerben regisztrált Ajánlattevők részére biztosítja. 

 

3. A közbeszerzési dokumentumokat az EKR rendszerben regisztrált Ajánlattevő elektronikus 

úton az ajánlattételi határidő lejártáig elérheti. 

 

4. Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét az EKR használata során a 424/2017. 

(XII. 19.) Korm. rendelet alábbi rendelkezéseiben foglaltakra: 

 

• 11. §, 12. § - az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett 

nyilatkozatok követelményei 

 

• 15. § - elektronikus bontás  

 

• 16. § - az ajánlattételi határidő üzemzavar esetén szükséges meghosszabbítása 

 

• 20. § (1) bekezdés - iratbetekintés 

 

5. Üzemszünet és üzemzavar: 

 

5.1 Üzemszünet: minden olyan tervezhető technikai tevékenység, amely az EKR szolgáltatásainak 

szünetelését eredményezi. 

 

5.2 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. 

 

5.3 Amennyiben az ajánlattételi határidő módosítása szükséges, de az EKR üzemzavara miatt módosító 

hirdetmény feladása vagy értesítés megküldése nem lehetséges a Kbt. 55. § (2)–(3) bekezdésében foglalt 

határidőknek megfelelően, az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő módosításáról szóló hirdetményt az 

ajánlattételi határidő lejárta után is feladhatja, illetve a hirdetménnyel közzé nem tett felhívás esetén a 

módosításról szóló értesítést a Kbt. szerinti határidőn túl is kiküldheti, az üzemzavar elhárulását 

követően haladéktalanul, de legkésőbb a következő munkanapon, erre a körülményre azonban a 

módosító hirdetményben utalni kell. 

 

5.4 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. 

 

5.5 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. 
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6. Számítási hiba javítása: 

Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (11) bekezdését alkalmazza. 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.  
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I I I .  A Z  A J Á N L A T O K  B E N Y Ú J T Á S A  
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1. Az ajánlatok formai előírásai 

 

Ajánlattevő az ajánlatát kizárólag elektronikus úton az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre 

megadott felületén nyújthatja be. 

  

Az EKR felületen a nyilatkozat összeállító menüpontban létrehozott nyilatkozatokat űrlap 

formájában kell kitölteni. 

 

Papír alapon létrehozott dokumentumok esetében: 

Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírásával kell ellátni, vagy olyan személy(ek) 

aláírásával, aki(k) arra felhatalmazott(ak). Ez utóbbi esetben a meghatalmazott aláírás mintáját 

is tartalmazó meghatalmazást is csatolni kell az ajánlathoz. Az ajánlatban lévő nyilatkozatokat 

cégszerűen kell aláírni – összhangban a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 5.§ -val. 

 

Annak érdekében, hogy a gazdasági szereplők által benyújtott dokumentumok tartalmát meg 

tudja jeleníteni, a közbeszerzési dokumentumokban Ajánlatkérő előírja az EKR-ben csatolt 

formában benyújtandó elektronikus dokumentumok „pdf” fájlformátumban történő 

benyújtását. 

 

Az ajánlatot lehetőség szerint egy „pdf” fájlban kérjük benyújtani. 

  

Ajánlatkérő elfogadja/előírhatja továbbá Microsoft Office által használt szerkeszthető 

fájlformátumok (pl. doc, docx, xls, xlsx, ppt.) használatát is, elősegítve ezzel az ajánlatok 

könnyebb feldolgozhatóságát, azonban a kötelezettségvállalást tartalmazó iratokat „pdf” 

formátumban a cégjegyzésre jogosult(ak), meghatalmazott(ak) aláírásával ellátottan be kell 

benyújtani. 

 

2. Az ajánlat tartalma 

 

AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐIG CSATOLANDÓK AZ ALÁBBI 

NYILATKOZATMINTÁK: 

 

A kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozatokat közös ajánlattevőknek külön-külön szükséges 

megtenniük, vagy a közös ajánlattevők által meghatalmazott, az eljárásban nyilatkozattételre kijelölt 

személynek oly módon kell aláírnia, hogy ebben az esetben a nyilatkozaton egyúttal feltüntetésre kerül 

valamennyi közös ajánlattevő személye is figyelemmel arra, hogy a kizáró okokkal kapcsolatos 

nyilatkozat értelemszerűen csak egyenként, adott gazdasági szereplő tekintetében értelmezhető. 

 

2.1 Felolvasólap (EKR melléklet) 

 

2.2 Nyilatkozat a Kbt. 66.§ (2) bekezdés alapján (EKR űrlap) 

 

2.3 Nyilatkozat kizáró okok tekintetében (EKR űrlap) 

 

Az EKR űrlapot az alábbiak szerint javasolt kitölteni: 

 
Nyilatkozat 

kizáró okokról az alvállalkozók és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vonatkozásában 

gazdasági szereplő nevében nyilatkozom, hogy 

a szervezet a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 

Kbt. 62.§ (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjai 

szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetet. 

 

2.4 Nyilatkozat a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) kb) pontja alapján (EKR űrlap) 
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2.5 Nyilatkozat kizáró okokról az alvállalkozók és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó 

szervezetek vonatkozásában (EKR űrlap) 

 

2.6 Nyilatkozat folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról (EKR űrlap) 

 

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolni kell a 

cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által küldött 

igazolást. Nemleges nyilatkozat is benyújtandó. 

 

2.7 Nyilatkozat Kbt. 66.§ (6) (EKR űrlap) 

 

2.8 Nyilatkozat Kbt. 65. § (7) (EKR űrlap) 

 

2.9 Nyilatkozat alkalmassági követelményekre vonatkozóan (EKR űrlap) 

 

2.10 Nyilatkozat üzleti titokról (EKR űrlap) 

 

2.11 Nyilatkozat felelősségbiztosítás tekintetében (EKR űrlap) 

 

2.12 Nyilatkozat fordításról (EKR űrlap) 

 

2.13 Összeférhetetlenségi nyilatkozat (EKR nyilatkozatminta) 

 

2.14 Költségvetés (papír alapú melléklet és elektronikus „xls” formában is) 

 

2.15 Közös Ajánlattevők nyilatkozata közös ajánlattétel esetén (papír alapú melléklet, 

amennyiben releváns) 

 

2.16 Képviseleti jogosultság igazolása (aláírási címpéldány) 

 

Az ajánlatot, valamint az ajánlatba becsatolt nyilatkozatokat olyan személy(ek)nek kell aláírni, aki(k) 

jogosultak az ajánlattevő, illetőleg a nyilatkozatot tevő nevében kötelezettséget vállalni, illetve 

nyilatkozni. Az e jogosultságot igazoló dokumentumokat az ajánlatba csatolni kell (aláírási címpéldány, 

ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás minta, vagy 

meghatalmazás) – az ajánlattevő, és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő esetében 

is. 

 

2.17  Az ajánlathoz csatolandó a képviseleti jogosultság ellenőrzése céljából a felhívás 

megküldésének napját megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonat, egyéni vállalkozó esetén az 

érvényes vállalkozói igazolvány, kivéve azon magyarországi letelepedésű cégek esetén, ahol a 

cégjegyzékben szereplés tényét a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető 

adatok alapján az ajánlatkérő ellenőrizni tudja; továbbá kivéve azon egyéb nyilvántartásban szereplő 

gazdasági szereplőket, akik ajánlatukban megjelölik a Kbt. szerint e tekintetben elérhető nyilvántartást; 

ezen nyilvántartásokat az ajánlatkérő ellenőrzi. 

 

2.18 Az ajánlathoz szakmai ajánlatot kell csatolni, mely tartalmazza a megajánlott 

berendezések részletes műszaki paramétereit, melyből a minimális műszaki elvárásoknak való 

megfelelése egyértelműen megállapítható. 

 

2.18.1 A Megajánlott berendezések főbb paraméterei (EKR nyilatkozatminta) 

 

• gyártmány 

• típus 

• méret 
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Az ajánlathoz a szakmai ajánlat részeként olyan dokumentumok benyújtását 

írja elő ajánlatkérő, amelyekből egyértelműen megállapíthatók, az EKR 

nyilatkozatmintában jelzett értékek. 

 

Csatolandó még a fődarabok gyártói katalógus lapja és/vagy méretezési 

adatlapja (hőcserélők, szivattyúk, motoros szabályozó szelepek, 

hőmennyiségmérők, Dp/V szelepek), valamint a blokk hőközpontok 

szerelvénylistái 
 

Ajánlattevőnek árazott költségvetést is be kell nyújtania ajánlatához elektronikus másolatban, 

illetve szerkeszthető „xls” formátumban is. 

 

Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását kéri 

benyújtani. 

 

AZ ALÁBBI NYILATKOZATOKAT CSAK ABBAN AZ ESETBEN KELL CSATOLNI, 

AMENNYIBEN ARRA AJÁNLATKÉRŐ AZ AJÁNLATTEVŐT ÍRÁSBAN FELHÍVJA! 

 

2.20 Műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolása 

 

M1: az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított öt év legjelentősebb építési 

beruházásainak ismertetése legalább a következő tartalommal: 

• meg kell adni legalább az építési beruházás 

• tárgyát, 

• mennyiségét, 

• a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év/hónap/nap pontossággal) 

• és helyét, 

• a referenciát igazolni tudó megrendelő elérhetőségét, 

• továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően 

történt-e. 

 

Az alkalmassági feltételt a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni!  

 

[321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22.§ (3) bekezdése szerint]. 

 

2.21 Egyéb az ajánlattevő által fontosnak ítélt dokumentumok 

 

Kérjük, hogy a felsoroltakon kívül az Önök által becsatolandónak ítélt mindennemű igazolást, 

nyilatkozatot és egyéb dokumentumot ebben a pontban csatoljanak ajánlatukhoz, figyelemmel a 

dokumentációban foglalt formai követelményekre. 

 

3 Az ajánlat kidolgozásával kapcsolatos egyéb információk 

 

Az ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívásban, illetve jelen dokumentációban meghatározott tartalmi és 

formai követelmények maradéktalan figyelembevételével, és az előírt kötelező okiratok, 

dokumentumok, nyilatkozatok (a továbbiakban együttesen: mellékletek) becsatolásával kell ajánlatát 

benyújtania. Ha jelen dokumentáció iratminta alkalmazását írja elő, ez esetben az Iratminták fejezetben 

található vonatkozó iratmintát kell felhasználni és megfelelően kitöltve az ajánlathoz mellékelni. Az 

iratminta helyett annak tartalmilag mindenben megfelelő más okirat is mellékelhető. Az ajánlattevő 

felelősséggel tartozik az ajánlatban közölt adatok és nyilatkozatok, valamint a becsatolt igazolások, 

okiratok tartalmának valódiságáért. 
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4 Az ajánlat pontossága 

 

Ajánlattevő kötelezettségét képezi – az ajánlattételi felhívás és jelen dokumentáció gondos 

áttanulmányozását követően – az ezekben foglalt valamennyi előírás, formai követelmény, kikötés, 

valamint a kiegészítő (értelmező) tájékoztatás-kérésre adott ajánlatkérői válaszok figyelembevétele. 

Ajánlattevő köteles a közbeszerzési dokumentumok és ajánlatkérő által – a teljesítéssel kapcsolatban 

szolgáltatott – minden információ pontosságáról meggyőződni. Az ajánlat előkészítésével, 

összeállításával és benyújtásával, vagy az ajánlathoz szükséges információk megszerzésével 

kapcsolatos mulasztás ajánlattevő terhére esik. 

 

5 Az ajánlat teljessége 

 

Ajánlattevőnek – a jogszabályi rendelkezések betartása mellett - az ajánlattételi felhívásban, a 

dokumentációban és az ajánlattevők kérdéseire adott válaszokban meghatározottaknak megfelelően kell 

ajánlatát elkészítenie. 

 

6 Az ajánlat készítésének költségei 

 

Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával és az ajánlattevőnek jelen közbeszerzési eljárásban való 

részvételével kapcsolatban felmerülő valamennyi költség az ajánlattevőt terheli. 

 

7 Hiánypótlási lehetőség és felvilágosítás kérés a Kbt. 71.§-a alapján 

 

Ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, 

valamint az ajánlatban található, nem egyértelmű kijelentés, nyilatkozat, igazolás tartalmának tisztázása 

érdekében jogosult az ajánlattevőtől felvilágosítást kérni. 

 

A hiányok pótlása csak arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen a közbeszerzési dokumentumok 

vagy a jogszabályok előírásainak. A hiánypótlás során az ajánlatban szereplő iratokat - ideértve a Kbt. 

69. § (4)-(5) bekezdése szerint benyújtandó dokumentumokat is - módosítani és kiegészíteni is lehet. 

 

A Kbt. 71. § (6) bekezdésében foglaltak alapján Ajánlatkérő alkalmazza a korábban az eljárásban nem 

szereplő gazdasági szereplő bevonása esetén az ismételt hiánypótlás elrendelését. 

 

8 Rész-, vagy többváltozatú ajánlat 

Ajánlatkérő rész-ajánlattételi lehetőséget nem biztosít.  

 

Ennek indoka: 

 

Az eljárás 3 db blokk hőközpont szállítására és beüzemelésére vonatkozik, így a biztonságos és hatékony 

munkavégzés abban az esetben biztosítható, ha az egy egységként valósul meg. Jelen beruházás, olyan 

gazdasági és műszaki egységet alkot, amely gazdasági műszaki szempontból költséghatékonyabban 

megoldható a beszerzés részegységekre való szétbontása nélkül, egységes koordinációval. Ajánlatkérő 

szempontjából továbbá fontos és egységesen kezelendő az érvényesíthető és esetlegesen érvényesítendő 

jótállási és szavatossági igénye. 

 

Alternatív, azaz a többváltozatú ajánlatot tételére ajánlatkérő lehetőséget nem biztosít. 

 

9 Összeférhetetlenség 

Az ajánlatkérő minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy elkerülje az 

összeférhetetlenséget és a verseny tisztaságának sérelmét eredményező helyzetek kialakulását, ezzel 

kapcsolatban a Kbt. 25.§-ban foglaltakat alkalmazza. 
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I V .  A Z  A J Á N L A T O K  B Í R Á L A T A  
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1. Ajánlatkérő a bírálatot két szakaszban végzi a Kbt. 69. § szerint. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. 

§ (5) bekezdésében foglaltakat. 

2. Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok megfelelnek-

e a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

3. Ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlat érvénytelen, és hogy van-e olyan gazdasági 

szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni. Ajánlatkérő a bírálat során az ajánlat megfelelőségét 

ellenőrzi, szükség szerint a 71-72. § szerinti bírálati cselekményeket elvégzi. A Kbt. 114.§ (2) 

bekezdés alapján az Európai Bizottság által meghatározott egységes formanyomtatvány nem 

alkalmazandó, ahol e törvény Második Része „egységes európai közbeszerzési dokumentumot” 

említ, az alatt a 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell érteni. Ha az ajánlattevő a tényleges 

tulajdonosát nem képes megnevezni, az az ajánlat érvénytelenségét eredményezi a Kbt.62.§ (1) 

bekezdés k) pont kb) alpontja alapján. 

4. A megfelelőnek talált ajánlatokat Ajánlatkérő az értékelési szempontok szerint értékeli. 

5. Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően Ajánlatkérő köteles az értékelési 

szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével 

felhívni a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint - adott esetben - a 82. § (5) 

bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban előírt 

igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági 

követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. A gazdasági szereplő által ajánlatában, 

részvételi jelentkezésében az ajánlatkérő erre vonatkozó, e § szerinti felhívása nélkül benyújtott 

igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja és elegendő azokat csak az eljárást lezáró 

döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők tekintetében bevonni a bírálatba, amely 

ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt felhívni. Amennyiben az ajánlattevő az 

igazolásokat korábban benyújtotta, Ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt 

benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő 

felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér. 
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V .  A Z  A J Á N L A T O K  É R T É K E L É S E  
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2. Az ajánlatok értékelési szempontja 

 

Jelen közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlat az, amely érvényes ajánlat a legjobb ár- érték arányú 

ajánlatot tartalmazza. 

 

Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazza a 

Közbeszerzési Hatóság hatályos útmutatójára való figyelemmel. (Közbeszerzési Értesítő 2019. évi 227. 

száma – kibocsátás dátuma: 2019. november 26.) 

 

 

Sorszám: Értékelési szempont megnevezése: Súlyszám: 

1. Ellenszolgáltatás összege (nettó HUF) 70 

2. 

Miskolci Nemzeti Színház pinceszinti hőközpont, 

150kW-os HMV hőcserélő hőátviteli együttható 

(hőátbocsátási tényező) 2000-4500 W/m2°C között 

értékelve 

3 

3. 

Miskolci Nemzeti Színház pinceszinti hőközpont, 

640kW-os Radiátoros rendszer hőcserélő hőátviteli 

együttható (hőátbocsátási tényező) 2000-4500 

W/m2°C között értékelve 

3 

4. 

Miskolci Nemzeti Színház pinceszinti hőközpont, 

560kW-os Légfűtés hőcserélő hőátviteli együttható 

(hőátbocsátási tényező) 2000-4500 W/m2°C között 

értékelve 

3 

5. 

Miskolci Nemzeti Színház tetőtéri hőközpont, 265kW-

os Radiátoros rendszer hőcserélő hőátviteli együttható 

(hőátbocsátási tényező) 2000-4500 W/m2°C között 

értékelve 

3 

6. 

Miskolci Nemzeti Színház tetőtéri hőközpont, 62kW-

os Légfűtés hőcserélő hőátviteli együttható 

(hőátbocsátási tényező) 2000-4500 W/m2°C között 

értékelve 

3 

7. 

Miskolci Nemzeti Színház tetőtéri hőközpont, 75kW-

os Csarnok fűtés hőcserélő hőátviteli együttható 

(hőátbocsátási tényező) 2000-4500 W/m2°C között 

értékelve 

3 

8. 

DVTK Multifunkciós Csarnok hőközpont, 200kW-os 

HMV hőcserélő hőátviteli együttható (hőátbocsátási 

tényező) 2000-4500 W/m2°C között értékelve 

3 

9. 

DVTK Multifunkciós Csarnok hőközpont, 80kW-os 

Fűtési hőcserélő hőátviteli együttható (hőátbocsátási 

tényező) 2000-4500 W/m2°C között értékelve 

3 

10. 

DVTK Multifunkciós Csarnok hőközpont, 550kW-os 

Légtechnika hőcserélő hőátviteli együttható 

(hőátbocsátási tényező) 2000-4500 W/m2°C között 

értékelve 

3 

11. 
Hőközponti blokkokba beépítésre kerülő DP/V 

szabályozó szelep in-line kivitelű (igen/nem) 
3 

 

3. Az ajánlatok értékelése 

 

Az értékelési folyamatban csak a nem kizárt ajánlattevők érvényes ajánlatai vesznek részt. 

 

Az értékelési szempont: a legjobb ár-érték arány 
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Ajánlattevőknek az ajánlatot a Felolvasólapon (EKR melléklet) részletezettek szerint kell megadnia. 

 

Az ajánlattevő az ajánlati árat HUF ár megjelölésével adhatja meg. 

 

Az ajánlati árat úgy kérjük megadni, hogy az minden járulékos költséget tartalmazzon. 

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható  

pontszám alsó és felső határa: 0-100 pont. 

 

Az 1. értékelési részszempont esetében az ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerét 

alkalmazza az alábbiak szerint: 

 

Az 1. értékelési szempont esetén a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb (100 pont). Az ajánlatkérő a 

legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár, azaz 100 pont) adja, a többi ajánlat 

tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a 

pontszámokat. 

 

Az értékelés módszere képlettel leírva: P = (Alegjobb/Avizsgált) x (Pmax- Pmin) + Pmin. A fenti módszer alapján 

kiszámított pontszámokat az ajánlatkérő a számítás során két tizedesjegyig veszi figyelembe kerekítés 

nélkül úgy, hogy a harmadik tizedeshellyel kezdődő számértékeket elhagyja. Például: 4,759 esetén 4,75 

illetve 8,023023 esetén 8,02. Az így kialakult pontazonosság esetén az azonos pontszámot elérő 

Ajánlattevők azonos pontszámot kapnak. Ezt követően a kiszámított pontszámok a súlyszámmal 

megszorzásra kerülnek. 

 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

P max: a pontskála felső határa 

P min: a pontskála alsó határa 

A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 
A 2-10. értékelési részszempont esetében az ajánlatkérő az arányosítás módszerét alkalmazza az 

alábbiak szerint: 

 

Azok az ajánlatok, melyek a tárgyi értékelési szempont tekintetében a legkedvezőtlenebb (érvényességi 

küszöböt jelentő) értéket tartalmazzák, az értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező 

pontszámot, a legkedvezőbb szintet elérő 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. 

 

Az értékelés módszere képlettel leírva: 

 

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

 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

P max: a pontskála felső határa (100) 

P min: a pontskála alsó határa (0) 

A legkedvezőbb – (4500 W/m2°C) Ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott 

legkedvezőbb érték, amire a maximális 100 pontszámot adja 

A legkedvezőtlenebb – (2000 W/m2°C) Ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott 

legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális 0 pontszámot adja 

A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

A fenti módszer alapján kiszámított pontszámokat az ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyig 

vizsgálja kerekítés nélkül úgy, hogy a harmadik tizedeshellyel kezdődő számértékeket elhagyja. Például: 
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4,759 esetén 4,75 illetve 8,023023 esetén 8,02. Az így kialakult pontazonosság esetén az azonos 

pontszámot elérő Ajánlattevők azonos pontszámot kapnak. Ezt követően a kiszámított pontszámok a 

súlyszámmal megszorzásra kerülnek. 

 
A 11. értékelési részszempont keretében tett megajánlások esetében Ajánlatkérő az alábbi 

módszert alkalmazza: 

Az IGEN válasz 100 pontot, a NEM válasz 0 pontot kap. 

 

4. A Kbt. 75.§-a alapján eredménytelen eljárás 

 

(1) Eredménytelen az eljárás, ha  

a) nem nyújtottak be ajánlatot vagy több szakaszból álló eljárás részvételi szakaszában részvételi 

jelentkezést;  

b) kizárólag érvénytelen ajánlatot vagy részvételi jelentkezést nyújtottak be;  

c) az eljárásban benyújtott minden ajánlat tekintetében lejárt az ajánlati kötöttség és egyetlen 

ajánlattevő sem tartja fenn ajánlatát.  

 

(2) Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha  

a) a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné vált vagy a szerződéstől való elállásnak vagy 

a szerződés felmondásának lenne helye [53. § (4)-(6) bekezdés];  

b) a - (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható - rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem 

elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel;  

c) valamelyik ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő, 

illetve részvételre jelentkező érdekeit súlyosan sértő cselekményt követ el;  

d) a Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisíti az ajánlatkérő valamely döntését, és az ajánlatkérő új 

közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el vagy eláll az eljárás lefolytatásának szándékától, az 

ajánlatkérő azonban nem nyilváníthatja eredménytelennek az eljárást akkor, ha a jogszerűtlen eljárást 

lezáró döntés megsemmisítését követően jogszerű döntés meghozatalával az eljárás jogszerűsége 

helyreállítható.  

e) - a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás kivételével - egy szakaszból álló eljárásban vagy több 

szakaszból álló eljárás ajánlattételi (párbeszéd) szakaszában nem nyújtottak be az ajánlattételi 

határidőben legalább két ajánlatot (megoldási javaslatot), vagy több szakaszból álló eljárás részvételi 

szakaszában a részvételi határidőben legalább két részvételi jelentkezést;  

f) a közbeszerzéshez támogatást nyújtó vagy a közbeszerzések jogszabályban előírt folyamatba épített 

ellenőrzését végző szerv megállapítása szerint súlyos jogsértés történt, és a közbeszerzési eljárás 

szabályai szerint ajánlatkérőnek már nincs lehetősége az eljárás jogszerűségét helyreállítani. 

 

5. Tájékoztatás az ajánlatkérő döntéseiről 

 

Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően Ajánlatkérő az értékelési szempontokra 

figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető Ajánlattevőt a Kbt. 69.§ (4) bekezdés alapján megfelelő 

határidő tűzésével felhívja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint - adott esetben - a 

82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt 

igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági 

követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. 

 

Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minta 

szerint írásbeli összegezést köteles készíteni az ajánlatokról. 


