
EKR000373102018

Ajánlattételi felhívás

Ajánlatkérő típusa:

I.3) Az ajánlatkérő típusa

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.elte.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 14116721Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Ajánlattételi felhívás

Rendezvényszervezési feladatok ellátásaKözbeszerzés 
tárgya:

Eötvös Loránd TudományegyetemAjánlatkérő 
neve:

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000373102018

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E10 - Előkészítés szakasz

Eötvös Loránd Tudományegyetem EKRSZ_
34696556

Budapest HU 1053

Egyetem Tér 1-3.

Székely Ágnes

kozbeszerzes@elte.hu +36 14110000/2015

Központi szintű
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Rendezvényszervezés feladatok ellátása 12+12 hónap futamidő alatt. A rendezvények a következő kategóriákba sorolhatóak: szakmai 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU222 Vas

HU110 Budapest

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

79952000-2

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

A feladatok összetettsége szakmai szempontból nem teszi lehetővé a részajánlattételt. A részajánlattétel biztosítása beszerzés 
ellenértékének jelentős növekedését okozná.

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

NemRészajánlat tételre lehetőség van

II.1.7) Részekre bontás

Elsősorban az ELTE telephelyein történik a teljesítés, illetve az egyedi megrendelésben megjelölt egyéb 
helyszíneken is

II.1.6) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:vagy napban:12Időtartam hónapban:

II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

II.1.3) A szerződés tárgya:

79952000-2

II.1.2) Fő CPV-kód:

II.1.1) A szerződés típusa:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység

I.4) Fő tevékenység
Oktatás

Szolgáltatás megrendelés

Rendezvényszervezési feladatok ellátása

Rendezvényszervezés feladatok ellátása 12+12 hónap futamidő alatt. A rendezvény kategóriák: szakmai konferenciák; szakmai napok; 
konzultációk; találkozók; fó-rumok; workshopok; nyilvánosságot segítő rendezvények, sajtórendezvények; roadshow; koncertszervezés;
zenés, táncos ren-dezvények; bálok; szakhetek; gólyatáborok; hallgatói sport bajnokságok, egyéb rendezvények. A rendezvények 
tervezett darabszáma előre nem látható mennyiségben merül fel, ajánlattevő feladata várhatón legfeljebb 250 db rendezvény 
megszervezése és teljeskörű lebonyolítása a vállalkozási keretszerződés hatálya alatt. A szerződés megvalósítása során 
előfordulhatnak 3-5 főtől 150-200 főig, egyes esetekben az akár több ezer főt meghaladó rendezvények is, melyek többsége 1 napos. 
Nyertes Ajánlattevőt terheli az egyetem rendezvényeinek műszaki, logisztikai, catering és biztonságtechnikai előkészítéséhez és 
lebonyolításához kapcsolódóan valamennyi, a vonatkozó jogszabályokban rögzített díjak (költségek) viselése.

Rendezvényszervezési feladatok ellátása

Elsősorban az ELTE telephelyein történik a teljesítés, illetve az egyedi megrendelésben megjelölt egyéb 
helyszíneken is
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II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárások kivételével)

A meghosszabbítás leírása:

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár kritérium:

Költség kritérium:

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

konferenciák; szakmai napok; konzultációk; találkozók; fó-rumok; workshopok; nyilvánosságot segítő rendezvények, sajtórendezvények
; roadshow; koncertszervezés; zenés, táncos ren-dezvények; bálok; szakhetek; gólyatáborok; hallgatói sport bajnokságok, egyéb 
rendezvények. Az ellátandó tevékenységek különösen, de nem teljességgel: • A rendezvény és a rendezvényhelyszín teljes körű 
előkészítése, adott esetben biztosítása. • A rendezvény résztvevőinek meghívásával kapcsolatos teljes körű előkészítő és lebonyolító 
tevékenység. • A helyszíneken a szükséges szakemberek biztosítása a rendezvény jellegéhez és nagyságához mérten. • Technikai 
eszközök (különösen: fény- és hangtechnika, tolmács berendezés, hangrögzítés) biztosítása és üzemeltetése. • A rendezvényhez 
kapcsolódó szakmai valamint alternatív programok biztosítása. • A rendezvényekhez kapcsolódó dekorációs anyagok tervezése, 
gyártása és leszállítása a rendezvény helyszínére. • Installáció biztosítása. • A rendezvényekhez kapcsolódó ajándéktárgyak 
beszerzése. • Kulturális események szervezése, jegyek biztosítása színházi és egyéb kulturális eseményeken. • Rendezvények 
helyszíneire történő szállítás. • Catering biztosítása. Tervezett mennyiség: Ajánlatkérő tájékoztatásul megadja az elmúlt két évben 
lebonyolított rendezvények számát: - 5 db (20000 fős rendezvény) - 15 db gólyatábor - 25 db bál - 40 db konferencia - 20 db egyetemi 
megjelenés különböző kiállításokon, fesztiválokon - 30 db workshop, szimpózium Összesen: 135 db tervezett rendezvény A fenti 
felsorolás nem teljes körű. A szerződés megvalósítása során előfordulhatnak 3-5 főtől 150-200 főig, egyes esetekben az akár több ezer 
főt meghaladó rendezvények is. Ajánlatkérő által tervezett rendezvények jellege: többségében 1 napos rendezvény. Nyertes 
Ajánlattevőt terheli az egyetem rendezvényeinek műszaki, logisztikai, catering és biztonságtechnikai előkészítéséhez és 
lebonyolításához kapcsolódóan valamennyi, a vonatkozó jogszabályokban rögzített díjak (költségek) viselése. A rendezvények tervezett
darabszáma előre nem látható mennyiségben merül fel, ajánlattevő feladata várhatón legfeljebb 250 db rendezvény megszervezése és 
teljeskörű lebonyolítása a vállalkozási keretszerződés hatálya alatt. A beszerzés tárgyának részletes leírását a közbeszerzési 
dokumentum tartalmazza. Ajánlatkérő a keretszerződés jellegére tekintettel pontosabban nem tudja meghatározni a mennyiséget. A 
vállalkozási keretszerződés alapján létrejövő egyedi megrendelések értéke és gyakorisága az ELTE intézményeinek igénye szerinti 
értékben a szerződés hatálya alatt folyamatosan kerülnek megrendelésre a határozott időtartam leteltéig, vagy a keretösszeg 
kimerüléséig. A vállalkozási keretszerződés az aláírás napjától érvényes és hatályos tizenkettő (12) hónapig terjedő időtartamra, vagy 
legfeljebb 50.000.000 HUF, azaz Ötvenmillió forint nettó keretösszeg eléréséig. A vállalkozási keretszerződést Ajánlatkérő 1 
alkalommal jogosult további 12 hónap időtartammal meghosszabbítani, melyről Ajánlattevőt írásban az eredeti határozott idejű lejárati
dátumot megelőzően köteles értesíteni. A keretszerződés csak abban az esetben hosszabbítható meg, ha a keretösszeg még nem került
100%-ban lehívásra.

Igen

Nem

Nem

Igen

12

Igen

Ajánlatkérő jogosult a szerződést egy alkalommal - 12 hónappal - a lejáratot követően meghosszabbítani, melyről Ajánlattevőt az 
eredeti határozott idejű lejárati dátumot megelőzően minimum 15 nappal írásban köteles tájékoztatni.

Nem



EKR000373102018

A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján jelen Felhívás megküldésétől visszafelé számított 
harminchat (36) hónapban teljesített, de legfeljebb hetvenkettő (72) hónapban megkezdett (a Kr. 21. § (3a) bek. alapján) jelen Felhívás
III.1.3) pont alkalmasság minimumkövetelményei rovat a) pontjában előírt követelményeknek megfelelő, legjelentősebb 
szolgáltatásainak ismertetése. Az ismertetésnek 321/2015 (X.30.) Kr. 22.§ (2) bek. szerinti referenciaigazolás(ok)nak tartalmaznia kell 
legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését (címe, kapcsolattartó neve, elérhetősége), a szolgáltatás tárgyát, a teljesítés idejét (
kezdő és befejező időpont), a szerződés keretében, egyedi megrendelés alapján rendezvényszervezési feladatok számát és 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114.§ (2) bekezdés és a 321/2015 (X.30.) Kormányrendelet 17.§-a szerint 
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik jelen Felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k
) pont kb) alpontját a 321/2015 (X.30.) Kormány-rendelet 17.§-a szerint kell igazolnia. A Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015 (X.30.) 
Kormányrendelet 17. § (2) bekezdése alapján az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz 
igénybe a szerződés teljesítéséhez a jelen felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell 
nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja 
alapján Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki 
részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel 
szemben a Kbt. 62.§ (1) a- m) és q) pontja szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A 
kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) 
min-daddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós A 424/2107 (XII.19.) Kr. 12.§ (2) bekezdés szerint az 
alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági 
szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban 
az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban 
benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott 
igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi 
igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki Öntisztázás: a Kbt. 64. § 
(1)-(2) bekezdés alapján. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az Ajánlattételi felhívás III.1.1. pontjában felsorolt 
nyilatkozatokkal egyidejűleg köteles benyújtani

A kizáró okok felsorolása:

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság

III.1) Részvételi feltételek

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

II.2.13) További információ:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók leírása:

IgenOpciók:

Ajánlatkérő jogosult a szerződést egy alkalommal – tizenkét (12) hónappal - meghosszabbítani amennyiben a keretösszeg a szerződés 
eredetileg meghatározott időtartama alatt nem kerül 100 %-ban lehívásra.

Nem

Nem
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IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

NemTárgyalásos eljárás

NemMeghívásos eljárás

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Az ajánlattételi, az elszámolás és a kifizetések pénzneme a magyar forint. Ajánlatkérő előleget nem fizet. A Kbt. 135.§ (1) bekezdés 
szerint igazolt teljesítést követően a vállalkozó által kiállított és megküldött számla ellenértékét Ajánlatkérő a Kbt. 135.§ (5)-(6) 
bekezdése, valamint a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint átutalással egyenlíti ki. A számla fizetési határideje 30 
naptári nap. Megrendelő a vállalkozói díjjal szemben csak a vállalkozó által elismert, egynemű és lejárt követelését szá-míthatja be. 
Ajánlatkérő fizetési késedelme esetén a Ptk. 6:155.§-ában foglaltak alapján késedelmi kamat fizetésére köteles. Az ellenszolgáltatás 
teljesítésének részletes feltételeit a Dokumentáció szerződéstervezet része tartalmazza.

III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Jótállás és szavatosság Vállalkozót jótállási és szavatossági kötelezettség terheli, melynek szabályait a Ptk. és a Keretszerződés 
tervezet tartalmazza. Késedelmi kötbér Vállalkozó felelősségi körébe eső késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kötbér mértéke az 
egyedi megrendelés (késedelemmel érintett adott szolgáltatás) nettó ellenértéke után naptári naponként 1%, maximum 15 %. 
Amennyiben a késedelmi kötbér meghaladja a maximális 15 %-ot, az súlyos szerződésszegésnek minősül és megrendelő jogosult az 
egyedi megrendeléstől elállni és meghiúsulási kötbért érvényesíteni. Hibás teljesítési kötbér A hibás teljesítési kötbér mértéke 5 %, 
alapja az egyedi megrendelés (hibás teljesítéssel érintett adott szolgáltatás) nettó ellenértéke Meghiúsulási kötbér Egyedi 
megrendelés meghiúsulása (mértéke az egyedi megrendelésben rögzített nettó vállalkozói díj 30 %-a) Keretszerződés meghiúsulása (
mértéke a Keretszerződés még le nem hívott nettó keretösszegének a 30 %-a)

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása

a) Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem mutat be jelen Felhívás megküldésétől visszafelé számított harminchat (36) hónapban (a vizsgált
időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett) legfeljebb 3 szerződésből összesen legalább 50 db 
rendezvényszervezési feladatok ellátása szerinti referenciát, mely tartalmaz:  - legalább 1 db bál (min. 500 fős), legalább 4 db szakmai
konferencia (min. 30 fős), 8 db catering szolgáltatás (20 fős) Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesí-tést 
konzorciumban végezte, Ajánlatkérő az alkalmassági kö-vetelménynek való megfelelés vizsgálata során, a 321/2015 (X.30.) 
Kormányrendelet 22.§ (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően jár el. b) Alkalmatlan az Ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik a 
teljesítésbe bevonni kívánt alábbi szakemberekkel: - legalább 1 fő 24 hónap rendezvényszervező ta-pasztalattal, továbbá 
rendezvényszervező vagy művelődésszervező végzettséggel rendelkező szakemberrel

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e a 321/2015 (X.30.) Kr. 22.§ (2) bek. 
értelmében referencianyilatkozat is elfogadható az alkalmasság igazolására. Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést
konzorciumban végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt. a) A 321/
2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (3) bek. b) pontja alapján jelen Felhívás III.1.3. pont alkalmassági minimumkövetelmények rovat 
b) pontjában előírt követelményeknek megfelelő szakemberekről szóló nyilatkozat, amely tartalmazza ezen személyek nevét, 
végzettségét, képzettségét és a szakmai gyakorlati idejüket. A szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, a végzettséget 
igazoló iratok másolata valamint a saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat. A szakember által aláírt szakmai önéletrajznak 
tartalmaznia kell a szakember nevét, születési dátumát, lakhelyét, valamint az adott szakember gyakorlatának megítélése 
szempontjából lényeges adatokat, így különösen a szakmai tapasztalatok ismertetését, az egyes tevékenységek kezdő és befejező idejét
(év, hónap, feltüntetésével) A szakmai önéletrajznak olyan részletezettségűnek kell lennie, amelyből az alkalmassági minimum 
követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható. A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy ajánlattevő nyertessége 
esetén a szerződés teljesítésében annak teljes időtartama alatt személyesen részt vesz. Az alkalmasság igazolása tekintetében 
irányadóak a Kbt. 65. § (6)-(7), (11) és a 114. § (2) bekezdései, valamint a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1.§ (7) bekezdése, 22.§ (
2), 23.§ valamint 24. § (1) bekezdése, a 424/2017 (XII.19.) Kormány-rendelet 12.§ (2) és további vonatkozó rendelkezései. A Kbt. 114. § 
(2) bekezdése szerint a 67. § (1) szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni 
kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények tejesítésére vonatkozó részletes 
adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az 
eljárást megindító felhívásba előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § (4) bekezdése szerinti 
felhívásra köteles benyújtani. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az igazolások benyújtásának előírásakor az előírt 
igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételeknek történő megfelelést. Kapacitást nyújtó szervezet 
bevonása esetén az ajánlathoz csatolni kell a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 13.§ (4) bekezdése szerinti meghatalmazást.

Nem
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I. Az eljárás bonyolítása teljes egészében elektronikus úton történik. Mindenféle kommunikáció csak és kizárólag az EKR 
rendszeren keresztül lehetséges. II. A Dokumentációt Ajánlatkérő elektronikus úton bocsátja Ajánlattevők részére közvetlenül 
elérhetővé. A dokumentáció az EKR rendszerből közvetlenül tölthető le. A Dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel 
feltétele. A Dokumentációt ajánlatonként legalább egy Ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell 
vennie. III. Ajánlatkérő a hiánypótlásra a Kbt. 71.§ szerint teljes körben lehetőséget biztosít. IV. Ajánlatok benyújtása az EKR 
rendszerbe történő feltöltéssel lehetséges V. Kiegészítő tájékoztatás megadásának határideje körében Ajánlatkérő tájékoztatja 
Ajánlattevőket, hogy Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése szerinti „ésszerű időnek” az ajánlattételi határidő lejárta előtti 
hatodik (6.) napot tekinti, és a Kbt. 56. §-a alkalmazása során ennek megfelelően jár el. Amennyiben a kiegészítő tájékoztatás 
iránti kérelem az ajánlattételi határidő lejártát megelőző ötödik (5.) napnál később érkezik be, a kiegészítő tájékoztatást 
Ajánlatkérőnek csak akkor kell megadnia, ha a tájékoztatás elkészítése és megküldése még az ajánlattételi határidő letelte előtt 
ésszerűen lehetséges. VI. A Kbt. 65.§ (5) bekezdése szerinti felolvasólapot az EKR rendszerben, az eljárás felületén a megfelelő 
cellák kitöltésével kell benyújtani. VII. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az EKR rendszerben kell nyilatkoznia a Kbt. 66.§ (
2) és (4) bekezdésében foglaltak szerint. VIII. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatnak meg kell felelnie a Kbt. 35.§-ában foglalt 
feltételeknek. Közös ajánlatétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdés szerinti meghatalmazást, melynek 
ki kell térnie a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 13. (3) bekezdésben meghatározottakra. IX. Ajánlatkérő tájékoztatja a 
gazdasági szereplőket, hogy az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatosan a közép-európai idő az irányadó. X. 
Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar. Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikációs 

V.2) További információk

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához 
kötött:

V.1) Az ajánlati biztosíték

V. szakasz Kiegészítő információk

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Mikortól indul az ajánlati kötöttség:

vagy napban:vagy Az időtartam hónapban:

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlattételi határidő

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

További információk az elektronikus árlejtésről:

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

NemKeretmegállapodás több ajánlattevővel

NemKeretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul Nem

Nem

Nem

Nem
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V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

semmilyen más nyelven nem fogadható el. Az ajánlat magyar nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be. XI. Az ajánlathoz 
csatolni kell – a 2006. évi V. törvény 9.§-ában foglaltaknak megfelelően – az ajánlatban szereplő dokumentu-mokat aláíró, 
Ajánlattevő és az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult 
személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) közjegyzői aláírással hitelesített aláírási címpéldányának másolatát vagy ügyvéd 
vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett/hitelesítetett aláírás mintáját. XII. Amennyiben Ajánlattevő tekintetében cégbíróság 
előtt változásbejegyzési eljárás van folyamatban, abban az esetben az aján-lathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott 
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről cégbíróság által megküldött igazolást. Ha ajánlattevő tekintetében nincs 
folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás, abban az esetben az erre vonatkozó nemleges taralmú nyilatkozat 
benyújtása szükséges. XIII. Ajánlatkérő a Kbt. 81.§(5) bekezdését alkalmazza. Ajánlatkérő a bírálatot az ajánlatok értékelését 
követően, csak a legkedvezőbb és a sorrendben azt követő legkedvezőbb kettő Ajánlattevő ajánlata tekintetében végzi el. Az 
eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően megfelelő határidő kitűzésével ezen Ajánlattevő(ke)t hívja fel azon 
dokumentumok benyújtására, amelyek igazolják, hogy az Ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek. XIV. 
Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.




