
EKR001196722019 2019.10.14 10:49:15

Ajánlattételi felhívás

www.electool.huA felhasználói oldal címe: (URL)

www.elte.hu/kozbeszerzesAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 12399896Fax:+36 203838163Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

www.elte.hu/kozbeszerzesA felhasználói oldal címe: (URL)

www.elte.hu/kozbeszerzesAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 14116721Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
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II.2.3) A teljesítés helye:

79821000-5

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

A feladatok kapcsolódnak, egymásra épülnek, nem elválaszthatóak. Az egyes szolgáltatások igénybevételének pontos mennyisége nem 
előrelátható, ezért Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részajánlattételt.

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

NemRészajánlat tételre lehetőség van

II.1.7) Részekre bontás

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem telephelyeiII.1.6) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:vagy napban:Időtartam 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:

ELTE - nyomdai szolgáltatás teljesítése 2019-2020II.1.3) A szerződés tárgya:

79821000-5

II.1.2) Fő CPV-kód:

II.1.1) A szerződés típusa:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység

I.4) Fő tevékenység

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

Központi szintű

Oktatás

Szolgáltatás megrendelés

ELTE intézményei részére nyomdai szolgáltatások teljesítése 12+12 hónap futamidő alatt. Ajánlatkérő a szerződés teljes (opcionális 
rész igénybevételével együtt) időtartama alatt várhatóan az alábbi mennyiségeket fogja a keretszerződés terhére lehívni: Programfüzet
, prospektus: 58.000 db, Könyv (400 oldal terjedelemig): 28.000 db, Újság (egyetemi belső): 54.000 db, Roll-up: 34 db, Szórólap: 34 
000 db, Névjegykártya: 14 000 db, Plakát: 1.800 db, Oklevél: 1 500 db, Molinó: 15 db, Meghívó, képeslap borítékkal: 5.000 db, Gumis 
mappa: 9.000 db

12

ELTE - nyomdai szolgáltatás teljesítése 2019-2020



EKR001196722019

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)

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.

A meghosszabbítás leírása:

IgenA 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:

952. Összesített ajánlati ár (HUF)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

Az ELTE keretszerződés megkötését tervezi nyomdai és grafikai szolgáltatások teljesítésére intézményei részére. A nyertes ajánlattevő
az egyetem szervezeti egységei, intézményei által kiadandó prospektusok, kiadványok, plakátok, információs táblák, ajándéktárgyak, 
névjegykártyák és egyéb nyomdai anyagok grafikai tervezését majd az elfogadott látványtervek alapján az anyagok nyomdai 
kivitelezését köteles elvégezni a szerződés időtartama alatt. 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 nettó 65.000.000 HUF, azaz Hatvanötmillió 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.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU222 Vas

HU110 Budapest

NUTS-kód:

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem telephelyei

Igen

Igen

1. Szakember szakmai többlettapasztalata (hó): (az M.2. pontban meghatározott 
szakmai gyakorlatot meghaladó, többlet gyakorlati idő kerül értékelésre, 
hónapban megadva min. 0 hónap, max. 24 hónap)

5

Nem

Igen
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Ajánlattevőnek – a Kbt. 67. § (2) bekezdése és a 114. § (2) bekezdése alapján – csatolnia kell a cégszerűen aláírt nyilatkozatát arról, 
hogy megfelel az M/1 és M/2 pontban előírt alkalmassági követelménynek. M/1: Az M/1 pontban előírt alkalmassági követelmény 
igazolására, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak 
alapján, az Ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított három évben
(36 hónapban), a teljesítésre vonatkozó előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, legjelentősebb szállításait, a 321/2015. 
(X. 30.) Korm. rendelet 23. § szerint igazolva, az igazolásban megjelölve − a teljesítés idejét (a kezdés és a befejezés időpontja év/hó/
nap), − a referencia tárgyát és mennyiségét − a szerződést kötő másik fél megnevezését (a referenciát igazoló nevét és elérhetőségét),
− a teljesítés előírásoknak és a szerződésnek való megfelelőségéről szóló nyilatkozatot. Amennyiben a referenciaigazolás szerinti 

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]:

Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 
114. § (2) bekezdése, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési 
műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § rendelkezései szerint kell igazolnia. 
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a Kbt. 67. § (4) és a bekezdése alapján ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy a szerződés 
teljesítéséhez nem vesz igénybe a 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa 
alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá. Az 
alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezeteknek ugyanúgy meg kell felelniük a kizáró okoknak, mint az 
Ajánlattevőknek; a rájuk vonatkozó igazolási módokat a Kbt. 67. § (4) bekezdés és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) 
bekezdése tartalmazzák. Az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozókra vonatkozó igazolási módot a Kbt. 67. § (4) 
bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet a 17. § (2) bekezdései tartalmazzák. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2
) bekezdései szerinti öntisztázás lehetőségére.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő (közös Ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági 
szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak. Ajánlatkérőnek a Kbt. 74. § (1) bekezdés b
) pontja alapján az eljárásból ki kell zárnia az olyan Ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági 
szereplőt, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok bármelyike az eljárás során következik be.

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:

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) Nem

Igen

Ajánlatkérő jogosult a szerződést egy alkalommal -12 hónappal - meghosszabbítani amennyiben a keretösszeg a szerződés eredetileg 
meghatározott időtartama alatt nem került 100 %-ban lehívásra.

Nem

Nem
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A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

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 egyedi megrendelésenként kiállított számlák kiegyenlítése a Kbt. 135. § (1),(5),(6) bek. és a Ptk.6:130. § (1)-(2) bek. és a szerződés 
szerint, HUF-ban történik. Ajánlatkérő előleget nem fizet. A kifizetésre vonatkozó jszok: 2017.éviCL.tv., 2015.éviCXLIII.tv., 2007.
éviCXXVII.tv., 2013.éviV.tv. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 27/A §-ra. A részletes fizetési feltételeket a szerződés tartalmazza.

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

Késedelmi kötbér: az egyedi megrendelés (késedelemmel érintett adott szolgáltatás) nettó ellenértéke után naptári naponként 0.5 %, 
maximum 10 %. Meghiúsulási kötbér: Egyedi megrendelés meghiúsulása: az egyedi megrendelésben rögzített nettó vállalkozói díj 30 
%-a; Keretszerződés meghiúsulása: a Keretszerződés még le nem hívott nettó keretösszegének a 30 %-a. Vállalkozó a Keretszerződés 
hatálya alatt az általa nyújtott szolgáltatásokért jótállásra köteles. Vállalkozót a Keretszerződés hatályát követően – az esetleges hibás 
teljesítés esetén − szavatossági kötelezettség terheli. A jótállás és a szavatosság szabályait a Ptk. és a Keretszerződés tervezet 
tartalmazza részletesen.

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

M/1: Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem mutat be jelen Felhívás megküldésétől visszafelé számított harminchat (36) hónapban nem 
feltétlenül egy szerződésből vagy megrendelésből származó: min. 10.000 db programfüzet és/vagy prospektus, min.10.000 db könyv és
min. 10.000 db újság grafikai tervezési és nyomdai kivitelezési szolgáltatás teljesítését igazoló referenciát. Amennyiben az 
alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, Ajánlatkérő az alkalmassági követelménynek való 
megfelelés vizsgálata során, a 321/2015 (X.30.) Kormányrendelet 22.§ (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően jár el. M/2: 
Alkalmatlan az Ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő grafikus (vagy azzal egyenértékű) végzettségű, legalább 3 éves 
grafikai tervezési munkában szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a referenciaigazolásban meg kell adni az alkalmassági követelményekre 
vonatkozó részösszeget és mennyiségi adatot, illetve műszaki tartalmat. Valamely referencia akkor minősül a referencia időszakban 
teljesítettnek, amennyiben a szerződésszerű teljesítés az ajánlati felhívás megküldésétől visszafelé számított három évben került sor. 
Amennyiben a megjelölt szerződés teljesítése során az alkalmassági minimumkövetelményt igazoló fél konzorciumi tagként, vagy 
alvállalkozóként vett részt, úgy az ellátott feladat(ok) tárgya, százalékos aránya és ennek, vagy ezek nettó ellenértéke is 
meghatározandó, ugyanis Ajánlatkérő ezeket fogja figyelembe venni az ajánlatok elbírálása során. M/2: Az M/2 pontban előírt 
alkalmassági követelmény igazolására meg kell neveznie a szakembert, be kell nyújtania a szakember szakmai önéletrajzának a 
szakember által saját kezűleg aláírt példányát, továbbá meg kell jelölnie a jogviszonyát az ajánlattevővel. Az alkalmasság ellenőrzése 
érdekében a szakmai gyakorlatot alátámasztó információk során egyértelműen meg kell jelölni a szolgáltatás során ellátott szerepkört 
(beosztás), az elvégzett szakmai tevékenységek rövid ismertetését, amelyből az előírt szakmai gyakorlati idővel való rendelkezés 
megállapítható. Az önéletrajzban a szakmai gyakorlat bemutatásának kezdő és befejező időpontját év/hó bontásban szükséges megadni
. Amennyiben ajánlattevő az év/hónap mellett napot is megadna, ajánlatkérő kizárólag az adott teljes hónapot veszi figyelembe. 
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a szakmai tapasztalat előírt időtartama alatt az időbeli átfedésben lévő 
időtartamok egyszer számolhatók el. Ajánlattevőnek be kell nyújtania továbbá a szakember végzettséget igazoló okirat másolatát. A 
szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz. (321/
2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (3) bek. b) pontja) Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65.§ (6) bekezdése szerint lehet az 
alkalmasságot igazolni. Ajánlattevők a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bekezdéseiben foglaltak szerint támaszkodhatnak más szervezet 
kapacitásra, és igazolhatják azt.

Nem

Nem

Nem
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Az EKR karakterkorlátozása miatt a további információk részletesen a közbeszerzési dokumentumokban kerülnek kifejtésre! 1. A
közös ajánlattételre a Kbt. 113. § (2) bekezdésben foglaltak irányadóak. 2. Ajánlatkérő az M/1 és M/2 alkalmassági 
követelmények szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módját a minősített Ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel 
feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg. 3. Az ajánlat benyújtásának tartalmi és formai 
követelményei: a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint. 4. Az alábbi nyilatkozatok, dokumentumok benyújtása 
szükséges, a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelelően: − Felolvasólap (Kbt. 66. § (5) bek.) − NYILATKOZAT 
kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében − NYILATKOZAT a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint − NYILATKOZAT a 
Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján − NYILATKOZAT kizáró okok tekintetében − Aláírási címpéldány, aláírás minta − 
Meghatalmazás – adott esetben − Közös ajánlattételről szóló megállapodás – adott esetben − Nyilatkozat a kizáró okok és az 
alkalmassági előírásokkal összefüggésben − Alvállalkozók bevonásáról szóló nyilatkozat, nemleges tartalommal is (a Kbt. 66. § (6
) bek.) − Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti szervezet bevonásáról (nemleges tartalommal is) − Részletes ártáblázat: 
Ajánlattevőnek a műszaki leírás részeként kiadott árazó táblázatot ki kell töltenie és az ajánlat részeként csatolnia cégszerűen 
aláírt pdf. és szerkeszthető excel formátumban egyaránt. Érvénytelen az ajánlat, ha nem tartalmazza a részletes ártáblázatot! 5. 
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bek. alapján projekttársaság létrehozását kizárja. 6. A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján az 
ajánlatok értékelési szempontja a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat kiválasztása. Értékelés módszere: a szakember 
többlettapasztalata értékelése során egyenes arányosítás, az ár szempont esetében a fordított arányosítás. Az ajánlatok 
értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. 7. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza. 
8. Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint eljárva az eljárás nyertesével köt szerződést, vagy – a nyertes visszalépése 
esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az 
ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. 9. A teljes ajánlattételi felhívásban valamint az eljárás során 
valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET) 10. Az eljárást megindító felhívásban és a 
dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a dokumentáció rendelkezései, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei az irányadók. 12. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Ráti Angéla, 
Lajstromszáma: 00784 13. Ajánlatkérő a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján az eljárást elektronikus úton, az EKR-ben bonyolítja le, 
az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szabályai szerint (továbbiakban: 
e-Kr.). 14. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához és az ajánlattételhez az e-Kr. 6. §a szerint regisztráció szükséges. Az 
Ajánlatkérő a Kbt. 39. § (1) bekezdésének megfelelően az eljárás dokumentumait az EKR rendelet szerint kizárólag az EKR 

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 Nem

Nem

2019.10.22 10:00

HU
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V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

rendszerben regisztrált Ajánlattevők részére biztosítja. 15. Amennyiben valamely nyilatkozatminta az elektronikus közbeszerzési 
rendszerben (továbbiakban: EKR) elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot 
az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben 
elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton 
megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az e-Kr. valamint a Kbt. 41. § -a tartalmazza. 16. Az EKR üzemeltetését 
és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és 
Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu). Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas
; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/ 17. Az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a
dokumentáció rendelkezései, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei az 
irányadók. 18.A teljes ajánlattételi felhívásban valamint az eljárás során valamennyi órában megadott határidő közép-európai 
helyi idő szerint értendő. (CET)




