
1 
 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

 

 

„Kutatási célra használt sokcsatornás EEG rendszer beszerzése” 

 a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja szerinti, uniós értékhatár alatti hirdetmény nélküli tárgyalásos 

közbeszerzési eljáráshoz 

 

 

 

 

I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszáma, elektronikus levelezési és honlap címe: 

 

MTA Természettudományi Kutatóközpont, 1117 Budapest, Magyar Tudósok Krt. 2. 

Telefon:+36 1 382 6957 

E-mail: kozbeszerzes@ttk.mta.hu 

drsarkadizsuzsa@gmail.com 

Kapcsolattartó személy:  

Törcsváry Zsuzsanna  

dr. Sarkadi Zsuzsanna  

 

II. A közbeszerzési eljárás fajtája (tárgyalásos és gyorsított eljárás, versenypárbeszéd, valamint 

hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás esetén annak indokolása), valamint a szerződés 

típusa (Építési beruházás, árubeszerzés, szolgáltatásmegrendelés): 

 

A közbeszerzésekről szóló, 2015. CXLIII. törvény 112. § (1) bekezdése b) pontja és a 98. § (2) bekezdés 

c) pontja szerinti, uniós értékhatár alatti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás. 

Ajánlatkérő pályázatot nyújtott be KTIA_NAP_13_2-2017-0015 azonosító számú pályázathoz. A 

kutatási projekt keretében beszerzendő eszközzel megvalósuló kutatás célja a korai nyelvfejlődés 

vizsgálata, kísérleti csoportját 4 és 8 hónapos gyermekek (csecsemők) alkotják. A kutatás céljának csak 

olyan készülék felel meg, amely legalább 64 csatornán tud párhuzamosan EEG-t rögzíteni, legalább 

1000 Hz mintavételi frekvenciával, az elektródák felhelyezési ideje összesen kevesebb mint 15 perc, a 

felhelyezés nem sérti a fejbőrt és nem szükséges hozzá kontaktusanyag (gél), melyet a vizsgálat után le 

kell mosni. Az elektródák többször használhatók és fertőtleníthetők. Ajánlatkérő piackutatást végzet, 

amelyek eredményeként megállapította, hogy a kritériumnak megfelelő eszközt, csak az EGI rendszer 

teljesíti, amelynek kizárólagos forgalmazója a Electrical Geodesics Inc. Eugene, OR, USA. 

 

Árubeszerzés, adásvételi szerződés 

 

III. A közbeszerzési dokumentumok korlátlan és teljekörű elérhetőségének biztosítása:  

 

A közbeszerzési dokumentum Kbt. 57. § (2) bekezdése szerinti elérése az eljárásban való részvétel 

feltétele, az másra át nem ruházható és nem publikálható.  

 

Ajánlatkérő a Kbt. 3. § 21.) pontjában felsorolt, jelen közbeszerzési eljárás során alkalmazott 

közbeszerzési dokumentumot ingyenesen, elektronikus úton (e-mail útján) korlátlanul és teljes körűen 

küldi meg az ajánlattételre felkért gazdasági szereplő részére.  

 

A közbeszerzési dokumentum átvételét (letöltését) lehetőség szerint a kozbeszerzes@ttk.mta.hu e-mail 

címre haladéktalanul, de legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártáig vissza kell igazolni. A 

közbeszerzési dokumentum átvételéről (elektronikus úton eléréséről) ajánlattevőnek az ajánlatában 

kifejezetten nyilatkoznia kell. 

mailto:kozbeszerzes@ttk.mta.hu
mailto:drsarkadizsuzsa@gmail.com
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IV. A közbeszerzés tárgya és mennyisége, opciókra vonatkozó információ (adott esetben): 

 

1 db EEG (elektroenkefalográf) felvevő, erősítő és elemző rendszer, melynek segítségével 4 és 8 

hónapos és csecsemők agyi elektromos aktivitása vizsgálható. 

az elektróda elrendezési rendszernek, hálónak vagy sapkának olyan elrendezési rendszert kell 

tartalmaznia, amely megfelel az alábbi kritériumoknak: 

• Alacsony sótartalmú folyékony oldatot használ mint elektrolit, a bőr irritáció minimalizálása, 

illetve a vizsgálat utáni hajmosás elkerülése érdekében. 

• Az elektródák többször felhasználhatók, fertőtleníthetők és nem használnak eldobható 

komponenseket.  

• Az elektródák felhelyezésének és beállításának ideje, beleértve az elektródáknak a fejbőrre 

helyezését, az impedancia vizsgálatot és a megfelelő EEG jel felvételének megkezdését, nem 

haladhatja meg a 10 percet 64 elektróda esetén. 

• A horizontális és vertikális szemmozgást rögzítő elektródáknak a sapkában vagy hálóban kell 

elhelyezkedniük: ne legyenek egyesével felragasztandó elektródák. Az alsó vertikális 

elektródák helyzetének változtathatónak kell lenniük a felső elektródákhoz képest. 

• Az elhelyezett elektródáknak a lehető legnagyobb mértékben kell megközelíteniük a gömbszerű 

(szférikus) elrendezés a fej körül, mivel ez elősegíti az agyi elektromos források lokalizációját. 

 

 

CPV Kód: 33121100-5 

 

Becsült érték:  13 500 000,- HUF 

 

 

V. A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárást 

lefolytatják: 

 

Adásvételi szerződés  

 

VI. Annak feltüntetése, ha keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer 

alkalmazására, elektronikus árlejtés alkalmazására kerül sor: 

 

Nem kerül sor. 

 

VII. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 

 

A teljesítés határideje: a szerződés megkötését követő 60 nap 

 

VIII. A teljesítés helye: 

 

A teljesítés fő helyszíne:1117 Budapest, Magyar Tudósok krt. 2.  

 

IX. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás: 

 

Ajánlattevő az ellenszolgáltatásra a Szerződés szerinti sikeres átadás-átvételi eljárást alapján kiadott 

teljesítésigazolást követően számla ellenében utólag, egy összegben jogosult. Ajánlatkérő előleget nem 

fizet, fizetési biztosítékot nem ad, és egyéb szerződést biztosító mellékkötelezettségek nem terhelik. 

Ajánlatkérő szabályszerűen kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napos határidőben köteles 

megfizetni a szerződés ellenértékét banki átutalás útján. 
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Ajánlatkérő az ajánlattevő késedelmes teljesítése, hibás teljesítése, illetve nem teljesítése (meghiúsulás, 

lehetetlenülés) esetére kötbérfizetési kötelezettséget köt ki. Kötbér vetítési alap a nettó teljes szerződéses 

ellenérték. Kötbér mértéke: hibás teljesítés esetén 1 %/nap, maximum a nettó teljes szerződéses 

ellenérték 10 %-a; hibás teljesítés esetén a nettó teljes szerződéses ellenérték 10 %;-a nem teljesítés 

(meghiúsulás) esetén a nettó teljes szerződéses ellenérték 20%-a. 

 

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

 

Nem. 

 

XI. A részajánlattétel lehetősége vagy annak kizárása. Ha részajánlat tételére lehetőség van, 

tájékoztatást arról, hogy egy vagy több, vagy valamennyi részre lehet-e ajánlatot tenni, valamint 

arról, hogy korlátozva van-e az egy ajánlattevőnek odaítélhető szerződésrészek száma. (A 

részajánlat tételének kizárása esetén ennek indokait): 

 

Mivel egy összefüggő rendszer kerül beszerzés, amelyet egyetlen cég tud szállítani részajánlat tétele 

nem biztosítható.  

 

XII. Az ajánlatok értékelési szempontjai. Ha a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot nem 

kizárólag az ár vagy kizárólag a 78. § szerint meghatározott költség alapján választják ki, a 

gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatra vonatkozó értékelési szempontok súlyozását (kivételesen 

sorrendjét) is fel kell tüntetni: 

 

Ajánlatkérő a beérkezett ajánlatokat a Kbt. 76.§ (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár 

értékelési szempontok szerint értékeli, figyelemmel arra. hogy az ajánlatkérő igényeinek valamely 

konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg. 

 

XIII. A kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: 

 

Kizáró okok: 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági 

szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában meghatározott kizáró okok 

valamelyike fennáll. 

 

Megkövetelt igazolási mód: 

Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. §-a szerint kell igazolnia Kbt. 62. § (1) 

bekezdés g)-k), m) és q) pontjában foglalt kizáró okok fenn nem állását.  

 

• A Kbt. 114. § (2) bekezdése, 100 § (5) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § 

(1) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állásáról ajánlattevőnek egyszerű nyilatkozatot 

kell tennie ajánlatában, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint 

a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet a 10. § g) pont 

gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési 

dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 

321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - 

egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt 

információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az 

alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai 

közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel 

• A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az alvállalkozó, valamint az 

alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot 
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nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn a 

felhívásban előírt kizáró okok.  

 

A kizáró okok tekintetében tett nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi a jelen felhívás 

megküldésének napjánál. 

A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján ajánlatkérő kizárja azon ajánlattevőt, 

alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akinek a részéről a kizáró ok az eljárás 

során következett be. 

 

XIV. Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 

megkövetelt igazolási mód: 

 

Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (2) bekezdése alapján, mivel a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja 

szerint csak meghatározott gazdasági szereplő hívható fel ajánlattételre, nem ír elő alkalmassági 

feltételeket. 

 

XV. Az ajánlattételi határidő vagy részvételi felhívás esetén a részvételi határidő: 

 

2017. július 6. 15 óra  

 

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy az eljárás során az időpontok és határidők a 

magyarországi időszámításnak megfelelő időpontokat jelenti, különös figyelemmel az ajánlattételi 

időpontra. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattételi határidő lejártát a 

http://www.pontosido.com weboldalon található „Pontos idő Budapest” adatai alapján állapítja meg. 

 

XVI. Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának címét, és a benyújtás módját: 

 

Hely: 1117 Budapest Magyar tudósok körútja 2 szám. 5. emelet D.5.13 szoba 

 

Az ajánlatok benyújtására lehetőség van postai úton, illetve személyesen munkanapokon hétfőtől 

péntekig 10:00 és 15:00 óra között, pénteken 10:00 és 14:00 óra között, az ajánlattételi határidő 

lejártának napján az ajánlattételi határidőig az MTA Természettudományi Kutatóközpont, 1117 

Budapest, Magyar Tudósok Krt. 2. szám, 5. emelet D.5.13 szoba helyszínen.  

 

A postai úton benyújtott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőben beérkezettnek, ha azok 

legkésőbb az ajánlattételi határidőig az ajánlatkérő részéről az ajánlatok átvételére megjelölt helyen 

ténylegesen átvételre kerülnek. A postai kézbesítés esetleges késedelméből, továbbá a postai 

küldemények elirányításából vagy elvesztéséből eredő valamennyi kockázatot az ajánlattevő viseli.  

 

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy ajánlatkérő kapcsolattartási pontjaként 

megjelölt székházban beléptető rendszer működik, és emiatt az épületbe történő belépés a portai 

regisztráció miatt időigényes (előre láthatólag 20-25 perc). Kérjük ennek figyelembevételét az 

ajánlattevők részéről, különös tekintettel az ajánlatok benyújtásának napjára. Az ebből eredő bárminemű 

késedelemért ajánlatkérő felelősséget nem vállal. 

 

Formai előírások: a Kbt. 68. § (2) bekezdése alapján az ajánlatot írásban és zártan, jelen felhívás I.1) és 

jelen pontjában megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő 

lejártáig.  
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Az ajánlat csomagolása akkor nem minősül zártnak, ha abból roncsolás nélkül az ajánlat kivehető, az 

ajánlat akkor nem minnősül zártnak, ha abból roncsolás nélkül bármely lapja kivehető. Az ajánlat 

csomagolásán az ajánlattevő nevén és címén felül minimálisan az alábbiakban részletezett információkat 

szükséges feltüntetni: 

 

Ajánlat „Kutatási célra használt sokcsatornás EEG rendszer beszerzése” tárgyú közbeszerzési 

eljárásban. Az ajánlattételi határidő előtt (2017. július 6. 15 óra) felbontani tilos! 

 

Ajánlattevő az ajánlatot papír alapon, 1 (egy) eredeti példányban, valamint 1 (egy) elektronikus másolati 

példányban (digitális példányban, a cégszerűen aláírt, eredeti ajánlatot teljes terjedelmében CD/DVD 

vagy pendrive adathordozón, megfelelő - olvasható - minőségben szkennelt, jelszó nélkül olvasható, de 

nem szerkeszthető, pdf formátumban) is köteles benyújtani. 

 

XVII. Az ajánlattétel vagy részvételi jelentkezés nyelve (nyelveit), annak feltüntetése, hogy a 

magyar nyelven kívül más nyelven is benyújtható-e az ajánlat vagy részvételi jelentkezés: 

 

A közbeszerzési eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban 

lehetővé teszi a magyar nyelv mellett, illetve részben helyett az angol nyelv használatát.  

 

Az ajánlatban az előírt nyilatkozatokat és a szerződés tervezetet magyar nyelven is be kell nyújtani. A 

termék leírását csak angol nyelven kell benyújtani.  

Amennyiben az ajánlatban azon dokumentumokon felül, amelyeket elég csak angol nyelven benyújtani, 

nem magyar nyelvű dokumentumok is becsatolásra kerülnek, ajánlattevőnek a nem magyar nyelven 

benyújtott dokumentumok magyar nyelvű fordítását is csatolnia szükséges. A Kbt. 47. § (2) bekezdése 

alapján ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását 

is elfogadja. Ajánlatkérő az ajánlattevő általi felelős fordításnak az ajánlattevő cégszerű aláírásával és 

tartalmi egyezőségi záradékával ellátott fordítást tekinti, vagy a Közbeszerzési dokumentumban 

rendelkezésre bocsátott kétnyelvű nyilatkozatok cégszerű aláírása mellett az Ajánlattevőnek csatolnia 

kell az arra vonatkozó cégszerűen aláírt nyilatkozatát, hogy a felelős fordításban benyújtott az irat 

magyar fordítása az eredetivel mindenben megegyezik. Ajánlatkérő a termék leírásán kívül a magyar 

nyelvű dokumentumok tartalmát tekinti irányadónak.  

 

XVIII. Az ajánlat(ok) felbontásának ideje és - amennyiben nem elektronikusan történik - helye, 

az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultakat; részvételi felhívás esetén a részvételi 

jelentkezések felbontásának idejét és - amennyiben nem elektronikusan történik – helyét: 

 

Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 68. § (3) bekezdése alapján csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, 

valamint az általuk meghívott személyek lehetnek jelen. 

 

A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint történik. 

 

A bontás helye: 1117 Budapest Magyar tudósok körútja 2 szám 5. emelet D5.02 A szoba 

A bontás ideje: 2017. július 6. 15 óra  

 

XIX. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 

 

30 nap, a tárgyalások lezártától számítva 

 

 

XX. Az ajánlati biztosíték előírására vonatkozó információ: 
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Ajánlatkérő nem ír elő. 

 

XXI. Európai uniós alapokra vonatkozó információk: 

 

Nem. 

 

XXII. A Kbt. 53. § (5) és (6) bekezdése szerinti körülmények (feltételes közbeszerzés): 

 

Ajánlatkérő pályázatot nyújtott be az KTIA_NAP_13_2-2017-0015 azonosító számú pályázathoz 

Ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben 

történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, 

illetve a támogatási igény elfogadását a szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételként köti ki. 

 

XXIII. A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első 

tárgyalás időpontja: 

 

Figyelemmel arra, hogy az ajánlattételre felkért amerikai gazdasági szereplőnek nincs Európában 

képviselete, a tárgyalásokat a távolságra, a költségtakarékossága és arra tekintettel, hogy egy 

meghatározott termék felel meg ajánlatkérőknek a felek írásban folytatják le. Ajánlattevőnek az 

ajánlatában a műszaki leírásban foglaltaknak megfelelő termék leírását angol nyelven be kell csatolnia, 

továbbá jeleznie kell a megküldött szerződés-tervezettel kapcsolatosan word formátumban 

korrektúrával az észrevételeit, módosítási javaslatait. Az ajánlat áttekintését követően ajánlatkérő 

elektronikus úton jelzi, hogy az ajánlatban foglaltakat elfogadja, vagy jelzi, hogy mely feltételeket 

fogadja el.  

 

Amennyiben az ajánlatban foglaltakat ajánlatkérő változtatás nélkül elfogadja, akkor elektronikus úton 

jelzi ezt ajánlattevőnek, ezzel a tárgyalásokat lezárja, a Kbt. 101. §-a alapján nem kéri fel ajánlatkérőt a 

végleges ajánlat írásban történő beadására, az ajánlattevő ajánlati kötöttsége az eredeti ajánlata 

tekintetében az erről szóló értesítés ajánlatkérő általi megküldésével beáll.  

 

Amennyiben az ajánlatban foglaltakkal kapcsolatban ajánlatkérőnek észrevétele van, azt elektronikus 

úton jelzi ajánlattevőnek. Ebben az esetben az ajánlattevő válaszát követően, amennyiben azt elfogadja 

elektronikus úton jelzi ajánlattevőnek, hogy az ajánlatát, a válaszának megfelelően elfogadja ezzel a 

tárgyalásokat lezárja, a Kbt. 101. §-a alapján nem kéri fel ajánlatkérőt a végleges ajánlat írásban történő 

beadására, az ajánlattevő ajánlati kötöttsége ajánlatkérő válaszának megfelelően az erről szóló értesítés 

ajánlatkérő általi megküldésével beáll.  

 

Amennyiben ajánlatkérő nem tudja teljes egészében elfogadni ajánlattevő válaszát, elektronikus úton 

jelzi ajánlattevőnek az általa elfogadható feltételeket, ezzel a tárgyalásokat lezárja és felhívja 

ajánlattevőt a végleges ajánlata írásban történő beadására, megadva a végleges ajánlat beadásának 

határidejét. Az ajánlati kötöttség a végleges ajánlat tekintetében áll be.  

 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 101. § (2) bekezdésében foglaltakra.  

 

XXIV. További információk: 

 

1. A gazdasági szereplőnek a Kbt. 66. § (1) bek. alapján valamint a felhívásban meghatározott tartalmi 

és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania ajánlatát. 

2. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § bekezdésében foglaltak szerint teljes körűen 

korlátozás nélkül biztosítja.  Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 71. § (3) és (8) bekezdéseiben 

foglaltakra. 
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3. Az ajánlatnak a tartalomjegyzéket követően a Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlathoz 

felolvasólapot kell csatolni, amelyen fel kell tüntetnie a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti információkat. 

4. Ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján ajánlatában részenként meg kell jelölnie: 

— a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek (amelyeknek) teljesítéséhez az ajánlattevő 

alvállalkozót kíván igénybe venni, 

— az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert 

alvállalkozókat.  

Az ajánlatban a nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell. 

5. A Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján az ajánlattevőnek ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia kell az 

ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentum feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, 

valamint a kért ellenszolgáltatásra, a szerződéstervezet elfogadására a tárgyalások során elfogadott 

feltételekre is vonatkozóan. 

6. Az ajánlattevőnek az ajánlatában csatolni kell a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatát arra 

vonatkozóan, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint 

mikro-, kis-vagy középvállalkozásnak minősül-e. Az ajánlatban a nemleges tartalmú nyilatkozatot is 

csatolni kell. 

7. A Kbt. 99. § (2) bekezdése alapján kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő tehet 

ajánlatot.  

8. Ajánlattevőnek a szakmai ajánlata keretében csatolnia kell a megajánlott termék részletes műszaki-

szakmai leírását, a megajánlott termék pontos gyártmányának és típusának megjelölésével, olyan 

részletességgel, amelyből ajánlatkérő egyértelműen megállapíthatja a műszaki leírásban megadott 

követelményeknek való megfelelés. 

9. Ajánlattevőnek, az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek csatolnia kell: 321/2015. 

(X.30.) Korm. rendelet 13. § szerint változásbejegyzési eljárásról nyilatkozatot.  

10. Ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény  

9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját, külföldi illetőségű ajánlattevő esetén az ennek megfeleltethető 

dokumentumot (amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű 

magánokiratba vagy ügyvéd/közjegyző előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta);  a cégkivonatban nem 

szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőtől származó, az 

ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos 

legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást. A meghatalmazás mellé csatolni 

kell a meghatalmazó vagy meghatalmazók aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-

mintáját is. 

11. Ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlatában a cégkivonatát. 

12. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a benyújtandó dokumentumok - ha jogszabály eltérően nem 

rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújthatók. Az ajánlat írásbeli eredeti példányának a Kbt. 66. § 

(2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. 

13. Az ajánlattevő a Kbt. 44. § szerinti módon az ajánlatában elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot 

tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét, 

hogy amennyiben nem elkülönített módon kerülnek benyújtásra az üzleti titkot képező, vagy azt 

tartalmazó iratok, azokat az ajánlatkérőnek nincs módjában üzleti titokként kezelni. 

14.Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlat elektronikus adathordozón CD/DVD-én vagy 

pendrive-on benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf formátum) példánya a papír 

alapú ajánlat (eredeti) példányával mindenben megegyezik. 

15. Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot USA dollárban  (USD) kell megadni. Az idegen 

devizanemben megadott értékek, adatok forintra történő átszámítására ajánlatkérő az ajánlattétel 

időpontjában érvényes MNB közép devizaárfolyamot alkalmazza.  A vételárnak tartalmaznia kell 

minden a szerződésszerű teljesítéshez szükséges költséget a szerződésben, a felhívásban és a 

közbeszerzési dokumentumban meghatározottak szerint. 

16. A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56.§. (1)-(6) bekezdései rendelkezése, a 114. § (6) 

bekezdésében meghatározott eltérésekkel irányadók. A kiegészítő tájékoztatás során adott válaszok az 
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eljárást megindító felhívás és közbeszerzési dokumentum részét képezik, ezeket az ajánlattétel során 

figyelembe kell venni.  

17. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét a Kbt. 68. § (4) 

bekezdése alapján a bontási eljáráson, az ajánlat bontásának megkezdése előtt ismerteti, a bontási 

jegyzőkönyvben dokumentáltan, a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltakra tekintettel.  

18. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.  

19. Ajánlatkérő az eljárás során keletkezett iratokat elsődlegesen elektronikusan (e-mail) küldi meg 

ajánlattevők részére. 

20. Az ajánlat összeállításának megkönnyítése érdekében ajánlatkérő a tájékoztató jelleggel 

nyilatkozatmintákat bocsát ajánlattevő rendelkezésére. Az ajánlattevő a nyilatkozatmintákat nem 

köteles alkalmazni. A Kbt.-nek és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak és a nyilatkozatmintáknak 

tartalmilag megfelelő nyilatkozatokat kell benyújtani, melyet dátummal – év, hónap, nap – és cégszerű 

aláírással kell ellátni. 

21. A nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt., illetve a kapcsolódó végrehajtási rendeletek 

rendelkezései az irányadók. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésre egyebekben a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

XXIII. Az ajánlattételi felhívás megküldésének időpontja: 

 

2017. június 19. 
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