
Ajánlattételi felhívás 
 
„Gyula, Almásy kastély cselédszárny épületének ideiglenes homlokzat festése” tárgyban 

indított közbeszerzési eljáráshoz 

A) Ajánlatkér ő: 
Neve: Gyula Város Önkormányzata 
Címe: 5700 Gyula, Petőfi tér 3. 
Telefonszáma: 66/526-800 
Telefaxszáma: 66/463-056 
E-mail címe: gyulaph@gyula.hu 
Kapcsolattartó neve: Dr Görgényi Ernő polgármester 
Ajánlatkér ő nevében eljáró: 
Neve: Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. 
Címe: 5700-Gyula, Szent László u. 16. 
Telefonszáma: 66/521-200 
Telefaxszáma: 66/466-998 
E- mail címe: kb_onkormanyzat@gyulaikozuzem.hu 
Kapcsolattartó neve: Daróczi László, Bengery Zsolt 

B) A közbeszerzési eljárás fajtája: 
A Kbt. 122/A. § szerinti eljárás, mivel az építési beruházás becsült értéke nem éri el a 
százötven millió forintot. 

C) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: 
A dokumentáció az ajánlattételi felhívással egyidőben megküldésre került ajánlattevők 
számára. 

D) A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 
Vállalkozási szerződés keretében a Gyula, Almásy kastély cselédszárny épületének 
ideiglenes homlokzat festése. 
Mennyiség: 
A földszintes épület minden homlokzatának egységes színezése, a kastély főépületével 
azonos színekre. A cselédszárny vakolt felületeinek vakolat javítás utáni festése 
egyszínű sárga színre. A homloktati fa nyílászárók (ajtók, ablakok) fa felületeinek 
mázolása a főépület nyílászáróival azonos zöld színű festékkel. 
- külső festéseknél felület előkészítés, kézi felhordással, vakolt festett felületre kb. 900 
m2, 
- színes homlokzatfestés, meglelően előkészített felületre, vakolaton, két rétegben kb. 
800 m2, 
- lábazati felületek festése tagolatlan sima vakolt felületre, két rétegben kb. 100 m2, 
- külső fafelületek fedőmázolása, megfelelően előkészített felületre, két rétegben kb. 
190 m2. 
Az elvégzendő feladatok részletes leírását az ajánlatkérési dokumentáció részét képező 
Közbeszerzési Műszaki Leírás tartalmazza. 
A beszerzés becsült értéke nettó 4.861.112,- Ft. 
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV):  
Fő tárgy: 45442100-8 
Kiegészítő tárgy: 45442110-1 
 
   



E) Szerződés meghatározása: 
Vállalkozási szerződés keretében a Gyula, Almásy kastély cselédszárny épületének 
ideiglenes homlokzat festése.  

F) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 
A szerződés megkötésétől számított 30 nap, de a teljesítés legkésőbbi határideje: 2015. 
november 15. 

G) Teljesítés helye: 
5700 Gyula, Kossuth L. u. 15. hrsz.: 2637/2  NUTS-kód: HU332 

H) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:  
A beruházás finanszírozása Ajánlatkérő saját forrásbiztosításával valósul meg. 
Az ajánlatkérő előleget és részszámlázási lehetőséget nem biztosít.  
Az ellenérték a szerződésben meghatározott mód és tartalom szerinti teljesítést 
követően banki átutalással kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés 
rendelkezéseinek figyelembe vételével.  
Az ajánlattétel, a kifizetés és a szerződés pénzneme a forint (HUF). 
A fizetési feltételek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza. 
A Kbt. 130. § (1-(3) és (5)-(6) bekezdés rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell. 
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy a számlák benyújtása és 
kiegyenlítése során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § 
rendelkezéseit mind az ajánlattevő, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni kell.  

I)  Többváltozatú ajánlat, valamint a részajánlattétel lehetősége: 
Ajánlattevő többváltozatú (alternatív) ajánlatot nem tehet. 
Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattétel lehetőségét nem biztosítja, kizárja. 

J) Ajánlatok értékelési szempontja: 
Ajánlatkérő az ajánlatokat a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás szempontja 
szerint bírálja el. 

K)  Kizáró okok:  
Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), 
alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági 
szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdése hatálya alá tartozik, illetve az eljárásban nem 
lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), aki a Kbt. 56. § 
(2) bekezdése hatálya alá tartozik. 
Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, akivel, illetőleg akinek 
az alvállalkozójával vagy az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más 
szervezettel szemben a fentiekben előírt kizáró okok bármelyike fennáll. 

 Igazolási mód: 
Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 12. §-ában 
és a Kbt. 122. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően nyilatkozatot kell 
benyújtania, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint 
a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) pontját a Kr. 2. § i) pont ib) alpontja és adott 
esetben a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. 
A Kr. 10. §-ban foglaltaknak megfelelően ajánlattevő az alvállalkozója, valamint az 
alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában csak a Kbt. 58. § 
(3) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 56. § (1) bekezdésében 
foglalt kizáró okok hiányáról. 



A kizáró okok tekintetében megtett minden dokumentumnak, nyilatkozatnak az 
ajánlattételi felhívás megküldését követő keltezésűnek kell lennie. 
Az ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek nem 
kell igazolnia azokat a tényeket, adatokat, amelyek ellenőrzésére az ajánlatkérő 
magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartásból 
ingyenesen jogosult. Amennyiben az ajánlattevő, illetve alkalmasság igazolásában 
részt vevő szervezet által az igazolás körében alkalmazni kívánt nyilvántartás a 
Közbeszerzési Hatóság útmutatójában nem szerepel, úgy ajánlattevőnek, vagy az 
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek, a közbeszerzési eljárásban meg 
kell jelölnie az érintett nyilvántartást (Kbt. 36. § (5)-(6) bekezdés). 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a következő dokumentumokra: 
A Közbeszerzési Hatóság 2014. május 16. napján a következő dokumentumot tette 
közzé: 
„A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 
törvény 56-57.§-ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a 
kizáró okok igazolásának,valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának 
módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-3. §-ában hivatkozott 
igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon 
letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” (KÉ 2014. évi 57.szám). 
A Közbeszerzési Hatóság 2012. június 01-én a következő dokumentumot tette közzé: 
A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, 
kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és 
adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett 
gazdasági szereplők vonatkozásában.  

L)  Alkalmassági követelmények:  
a) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság: 

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az eljárást megindító felhívás megküldését 
megelőző 3 lezárt üzleti évben a mérleg szerinti eredménye egynél több évben 
negatív. 
A Kr. 14. § (2) bekezdése esetén, amennyiben az ajánlattevő a kért beszámolóval 
azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak 
után kezdte meg működését, alkalmatlan az ajánlattevő, ha a közbeszerzés tárgyából 
(épületek festése) származó – általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem 
érte el az 3.000.000 forintot. 
Tekintettel arra, hogy az előírt alkalmassági követelmények kizárólag egyenként 
vonatkoztathatók a gazdasági szereplőkre, a Kbt. 55. § (4) bekezdésének megfelelően 
elegendő, ha az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők közül 
egy megfelel. 

Igazolási mód: 
A Kr. 14. § (1) bekezdésének b) pontja alapján ajánlattevő saját vagy jogelődje - az 
eljárást megindító felhívás megküldését közvetlenül megelőző három lezárt üzleti 
évéről szóló - számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolója csatolása 
(kiegészítő melléklet nélkül), ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország 
joga előírja közzétételét. 
Amennyiben az előírt beszámolók a céginformációs szolgálat honlapján 
megismerhetőek, azok csatolása nem szükséges. Ha az ajánlattevő a kért 
beszámolókkal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, 
mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a 
közbeszerzés tárgyából (épületek festése) származó árbevételről szóló nyilatkozattal 
jogosult igazolni (Kr. 14. § (2) bekezdése). 



Ha az ajánlattevő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja 
szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely 
tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt 
alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által 
megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja 
pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás 
kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely 
tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e 
ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az 
alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról (Kr. 14. § (3) 
bekezdése). 
Az előírt alkalmassági követelménynek ajánlattevő (közös ajánlattevő) a Kbt.. 55. § 
(4) bekezdésében foglaltak szerint is megfelelhet. 
 

b) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság: 

Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást 
megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított öt évben befejezett, összesen 
legalább nettó 3.000.000,- forintot elérő összegű épületek festésére vonatkozó, 
pozitív (a szerződés teljesítése az előírásoknak megfelelően történt) tartalmú 
referenciával. A referenciamunka akkor tekinthető az ajánlattételi felhívás 
megküldésének napját megelőző öt éven belül teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja 
erre az időszakra esik.  
Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést közös 
ajánlattevőként (konzorciumban) végezte, az ajánlatkérő kizárólag a 
referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó személyre eső hányadát veszi 
figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során. 
Amennyiben a referenciaigazolás, vagy nyilatkozat nem állítható ki az egyes 
ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, a 
310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (6) bekezdésében foglaltak irányadók. 
Az ajánlattevő az előírt referenciamunkára vonatkozó követelményeket több 
referenciával is jogosult igazolni 
Igazolási mód: 
A Kr.) 15. § (2) bekezdése a) pontja alapján Ajánlattevő (közös ajánlattevő) 
nyilatkozatának, igazolásának becsatolása az eljárást megindító felhívás 
megküldésétől visszafelé számított öt év referenciamunkájáról a Kr. 16. § (5) 
bekezdése szerint. A referencia tartalmazza a szerződést kötő másik fél nevét, címét, 
a teljesítés idejét, az ellenszolgáltatás nettó értékét, a szerződés tárgyát, valamint 
annak ismertetését, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően 
történt-e. 
Ajánlatkérő a fenti igazolási mód helyett elfogadja ajánlattevő arra vonatkozó 
nyilatkozatát is, hogy megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági 
követelményeknek. 
 
Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján az előírt 
alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása érdekében bármely más 
szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük 
fennálló kapcsolat jogi jellegtől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az 
ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának 
megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek 
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A 
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos 



módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá 
köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások 
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 
Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a Kbt. 55. § (6) bekezdése alapján más szervezet 
kapacitására a következő esetekben támaszkodhat: 
a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre 
bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni 
és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet 
alvállalkozóként megjelölésre került, vagy  
c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során – az a) pontban foglalt 
esetektől eltérően – akkor is, ha az adott alkalmassági követelmények nem a 
teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak. Ebben 
az esetben az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező 
az alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint 
kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás 
teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. 
 

c) Fenntartott szerződések: 

A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint nem fenntartott, azaz Ajánlatkérő 
jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 122. § (9) bekezdését nem alkalmazza. 
 

d) Ajánlattevő által a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt gazdasági szereplőt az ajánlatban közös 
ajánlattevőként kell szerepeltetni. 

M)  Ajánlattételi határid ő: 
2015. 09. 28. 10:00 óra 

N) Az Ajánlat benyújtásának címe: 
helye: Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.  
 5700 Gyula, Szent László u. 16. I. em. titkárság 

O) Az Ajánlat nyelve:  
Az ajánlatok kizárólag magyar nyelven nyújthatók be. 

P) Ajánlatok felbontásának 
helye: Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. 
 5700 Gyula, Szent László u. 16. I. em. titkárság 
időpontja: 2015. 09. 28. 10:00 óra 
Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 62. § (2) bekezdésben megfogalmazottak szerint csak 
az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá – a 
közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében – a külön jogszabályban 
meghatározott szervek képviselői, valamint személyek lehetnek jelen. Az ajánlattevők a 
bontásra külön meghívást nem kapnak. 

Q) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 
Az ajánlati kötöttség az ajánlattétel időpontjától számított hatvan napig tart. 

R) Biztosíték, szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 
A nyertes Ajánlattevő, mint Vállalkozó késedelmes teljesítése estén késedelmi kötbér 
fizetésére köteles, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. A késedelmi 



kötbér összege a szerződés szerinti nettó vállalkozói díj 0,5 %-a minden késedelemmel 
érintett naptári nap után, de legfeljebb a nettó vállalkozói díj 10 %-a. Amennyiben a 
késedelmi kötbér összege eléri a nettó vállalkozói díj 10 %-át, úgy Ajánlatkérő jogosult 
a vállalkozási szerződést egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani.  
A nyertes ajánlattevő, mint Vállalkozó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, ha 
olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. A meghiúsulási kötbér mértéke: a 
szerződés szerinti nettó vállalkozói díj 15 %-a. 
Jótállás mértéke: a sikeres átadás-átvételi eljárás lezárását (a teljesítés időpontját) 
követő 36 hónap. 

S) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk:  
Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett 
projektre (programra) vonatkozó adatok: - 

T) A tárgyalás lefolytatásának menete: - 

U) Első tárgyalás időpontja és helye: - 

V) Egyéb feltételek: 
a) A szerződés megkötése az írásbeli összegzés megküldésének napját követően a Kbt. 

124. § (6) bekezdése alapján történik. 

b) Ajánlattevők a Kbt. 45. § bekezdése alapján – kizárólag írásban – kiegészítő 
információt kérhetnek Ajánlatkérőtől, mellyel kapcsolatos tájékoztatást Ajánlatkérő a 
Kbt. 122. § (5) bekezdés szerint adja meg. 

c) Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és 
a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés 
helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. A tájékoztatást az illetékes 
szervek ingyenesen teszik elérhetővé, elérhetőségeiket az ajánlattételi dokumentáció 
tartalmazza. 

d) Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell: 

� a Kbt. 40. § (1) bekezdésében foglaltakra, mely nyilatkozat nemleges válasz 
esetén is csatolandó, valamint a Kbt. 55. § (5) bekezdés tekintetében. 

� a Kbt. 58. § (3) bekezdésében foglaltakra, 

� a Kbt. 60. § (3) bekezdésében foglaltakra, 

� a Kbt. 60. § (5) bekezdésében foglaltakra a KKVtv. szerinti besorolásról. 

e) A nyertes ajánlattevőnek kivitelezői felelősségbiztosítást kell kötni (vagy meglévő 
biztosítását kiterjeszteni) legkésőbb a szerződéskötés időpontjára, amelyben a 
harmadik fél biztosításának értékhatára minimum 20.000.000 HUF/év és minimum 
5.000.000 HUF/káreseményenként. Megkötésre, vagy meglévő felelősségbiztosítás 
kiterjesztésre vonatkozóan az ajánlattevőknek - nyertességük esetére vonatkozó - 
szándéknyilatkozatot kell csatolni az ajánlatban, amennyiben ajánlattevő megfelelő 
felelősségbiztosítással rendelkezik, úgy erről szóló ajánlattevői nyilatkozat 
szükséges. A nyilatkozatnak minden esetben tartalmaznia kell az értékhatárokat és 
azt is, hogy vagyon és felelősségbiztosításra szól. 

f) Ajánlatkérő a Kbt. 27. § (1) bekezdés rendelkezései alapján gazdálkodó szervezet 
létrehozásának lehetőségét kizárja, Ajánlatkérő a projekttársaság létrehozását sem az 
önálló, sem a közös Ajánlattevők tekintetében nem teszi lehetővé. 



g) Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget 
az ajánlattevőnek kell viselnie. Az ajánlatkérő semmilyen címen nem tehető 
kötelessé ezen költségek megtérítésével kapcsolatban. 

h) Ha több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, akkor az arról szóló – egyetemleges 
teljesítési kötelezettségvállalást és felelősségvállalást tartalmazó – megállapodást az 
ajánlathoz csatolni kell a dokumentációban részletezett tartalmi előírások szerint. 

i) A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján az ajánlat eredeti példányának a 60. § (3) 
bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia, egyéb 
dokumentum egyszerű másolatban is benyújtható. 

j) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a közbeszerzési eljárásban, a 
Közbeszerzések Tanácsa által minősített ajánlattevők jegyzékében meghatározott 
minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg ajánlattevő pénzügyi és 
gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságának feltételeit és 
igazolását (L) a)-b) pontok). 

k) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét arra, hogy a Kbt. 128. § (2) bekezdése 
alapján „Az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésében az ajánlatban megjelölt 
alvállalkozó működhet közre, valamint - a (3) bekezdés szerinti kivétellel - köteles 
közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely a közbeszerzési eljárásban 
részt vett az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában.” 

l) Ajánlatkérő a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az 
eljárás adott részére vonatkozó nyertesének visszalépése esetén – amennyiben a 
közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakaszában második legkedvezőbb ajánlattevőt is 
megjelöli az összegezésben – a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített 
szervezettel köti meg a szerződést. 

m) Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 67. § foglaltak szerint biztosítja. Az ajánlatkérő 
ezúton tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az ajánlatkérő nem rendel el újabb 
hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban 
korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági 
szereplőre tekintettel lenne szükség az újabb hiánypótlásra. (Kbt. 67. § (5) bekezdés). 

n) Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az ajánlattételi felhívásban, valamint az 
ajánlatkérési dokumentációban esetlegesen szereplő, meghatározott gyártmányra, 
típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása 
érdekében történtek. Ajánlatkérő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. § (6) 
bekezdése alapján az előírttal mindenben egyenértékű terméket elfogad. 

o) A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint nem fenntartott, azaz Ajánlatkérő 
jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 122. § (9) bekezdését nem alkalmazza. 

p) A felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő 
magyarországi helyi idő szerint értendő. 

q) A jelen közbeszerzési eljárásban a Magyarországon hatályos jogszabályok az 
irányadók.  

r) A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény előírásai szerint kell eljárni. 

W) Ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 
2015. szeptember 11. 

 


