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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. (a továbbiakban: Kbt.)  

Harmadik rész, 122/A. § szerinti közbeszerzési eljáráshoz 

 "Gecse kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére falu- és tanyagondnoki 
szolgáltatás ellátásához kisbusz beszerzése " tárgyában 

 

1.  Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): 

 Ajánlatkérő neve: Gecse Község Önkormányzata 

Ajánlatkérő címe: 8543 Gecse, Kossuth u. 39. 

Ajánlatkérő telefonszáma: +36                    

Ajánlatkérő faxszáma: -- 

Ajánlatkérő e-mail címe:  

2.  Ajánlatkérő nevében eljár: 

 Firmiter Füred Betéti Társaság 

Harsányi István hivatalos közbeszerzési tanácsadó #421. 

cím: 8230 Balatonfüred, Móricz Zsigmond utca 18/A 

Telefon: +36 203929305 

Telefax: +36 87341205 

e-mail: firmiterbt@upcmail.hu  

3.  A közbeszerzési eljárás fajtája, tárgyalásos és gyorsított eljárás esetén annak 

indokolása: 

 Hirdetmény közzététele nélküli eljárás. Ajánlatkérő a Kbt. 122/A. § (1) bekezdés 

alapján nemzeti eljárásrendben, hirdetmény közzététele nélküli eljárást indít, tekintettel 

arra, hogy az árubeszerzés esetében a beszerzés becsült értéke nem éri el a 25millió 

forintot. 

4.  A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak beszerzési 

helye és pénzügyi feltételei: 

 Ajánlatkérő térítésmentesen ajánlati dokumentációt bocsát ajánlattevők rendelkezésére 

az ajánlattétel elősegítése érdekében, mely az ajánlattételi felhívással egyidőben 

közvetlenül e-mailon megküldésre kerül. A dokumentáció másra át nem ruházható. A 

dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban 

megnevezett alvállalkozónak át kell vennie. A dokumentáció átvétele az eljárásban 

való részvétel feltétele. 

5.  A részekre történő ajánlattétel lehetősége: 

 Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt. 

6.  A közbeszerzés tárgya, illetőleg mennyisége: 

 Tárgy: 

Gecse kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére falu- és tanyagondnoki 

mailto:firmiterbt@upcmail.hu
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szolgáltatás ellátásához kisbusz beszerzése  

Ajánlatkérő a 21/2015. (IV.17.) MvM rendelet szerint, a vidéki gazdaság és lakosság 

számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-tól igénybe vehető támogatás 

jogcímére támogatást nyújtott be a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz. Az 

297/1901/45/6/2015 iktatószámú támogatási kérelem alapján, 1003302905 ügyfél-

regisztrációs számon pénzügyi támogatást nyert az Európai Mezőgazdasági és 

Vidékfejlesztési Alap és a Magyar Kormány által biztosított forrásból. 

 

Mennyiség: 

1 db Új gépjármű, mikrobusz beszerzése 

A gépjármű feleljen meg a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. 

(IV.12.) és a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomba tartásának 

műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet és az 1993. évi XCIII. 

Tv. Munkavédelmi törvény (munkavédelmi üzembe helyezés) és az MSZ EN 15:01 

előírásainak. 

Az ajánlattevő köteles elvégezni a gépjárművek első forgalomba helyezését 

(típusbizonyítvány vagy egyedi engedély alapján), amely költségeit az ajánlati árnak 

tartalmaznia kell. A forgalomba helyezéshez szükséges iratokat (megbízás, 

maghatalmazás stb.) az ajánlatkérő biztosítja. 

A gépjárműnek CASCO biztosítással rendelkeznie kell. 

Részletes meghatározás az ajánlati dokumentációban került megadásra. 

A műszaki meghatározásban illetve a költségvetési kiírásban esetlegesen található 

típus, illetve gyártmány megnevezések kizárólag a beszerzés tárgyának egyértelmű és 

közérthető meghatározása miatt lehetséges a megnevezés csak a tárgy jellegének 

egyértelmű meghatározása érdekében történt, az ajánlat azzal egyenértékű (vagy jobb 

minőségű) tárgyat tartalmazhat. Az egyenértékűséget ajánlattevőnek ajánlatában 

megfelelő dokumentumok benyújtásával igazolnia kell. Az MVH határozatában 

foglaltak alapján a támogatás kizárólag a támogatási határozatban szereplő gépekkel, 

technológiai berendezésekkel egyenértékű gépek, technológiai berendezések 

beszerzése támogatható a kifizetési kérelem elbírálása során. 

Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) 

 Fő szójegyzék Kiegészítő 

szójegyzék 

Fő tárgy: 34114400-3 {Kisbuszok}  

További tárgyak:   

   

7.  A szerződés meghatározása: 

 Adásvételi szerződés 

8.  A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 

 A teljesítés határideje: 2015. szeptember 25. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad. 
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9.  A teljesítés helye: 

 8543 Gecse, Kossuth u. 39. 

NUTS kód 213 

10.  Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra 

hivatkozás 

 Ajánlatkérő előleget nem fizet. 

A szerződés finanszírozása utófinanszírozott.  

Számlázás: Az ajánlatkérő 1 db végszámlát fogad be és teljesít.  

Fizetési folyamat: A Vevő a vételárat a Kbt. 130. § (3) bekezdése és a Polgári 

Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) és az adózás rendjéről szóló 

2003. évi XCII. törvény 36/A. §-a szerint átutalással egyenlíti ki, utólag, a szerződés 
teljesítését (üzembe helyezés) követően kiállított számla ajánlatkérő általi 
kézhezvételének napját követő, 30 napos fizetési határidővel teljesíti.  

A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla és mellékletei ajánlatkérő 

általi kézhezvételétől számított fentiek szerinti határidőben átutalással kerülnek 

kiegyenlítésre figyelemmel a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre. 

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a HUF. 

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

ajánlatot: 

 Ajánlatkérő nem enged többváltozatú (alternatív) ajánlattételt. 

12.  Az ajánlatok értékelési szempontja: 

 A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 

13.  A kizáró okok és megkövetelt igazolási mód: 

 Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság 

igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bek. k) 

pontjában foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, 

akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdése szerinti kizáró ok fennáll. 

A Kbt. 122. § (1) bek. és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 12. §-a szerint az 

ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok 

hatálya alá, valamint a Kbt. 56. § (1) bek. k) pont kc) alpontját a 310/2011. (XII. 23.) 

Korm. r. 12. §-a rendelkezései szerint kell igazolni. 

Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 56. § (1) bek. k) pont kc) alpontja szerinti 

kizáró okra vonatkozó nyilatkozattal kapcsolatban, hogy a 2007. évi CXXXVI. törvény 

3. § re) pontja szerint a törvény 3. § ra)–rb) alpontjaiban meghatározott természetes 

személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 

vezető tisztségviselőjét kell tényleges tulajdonosként feltüntetni az ajánlatban. 

Továbbá az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 58. § (3) bekezdése 

szerint, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdés 

szerinti, a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az 
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általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. 

§ (1) bekezdés szerinti, a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. 

A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó, az ajánlattevő, az alvállalkozó és az 

alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő által tett nyilatkozatoknak a 

jelen felhívás megküldése napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lenniük. 

14.  Az alkalmassági követelmények: 

 14.1. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 

14.1.1. Az alkalmasság minimumkövetelményei: 

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az utolsó lezárt üzleti évében saját, vagy jogelődje 

mérleg szerinti eredménye negatív. 

14.1.2. Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási 

mód: 

Ajánlattevő csatolja a saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti éves 

beszámolóját (egyszerű másolatban) az ajánlattételi határidőt megelőző lezárt üzleti 

évre vonatkozóan. 

Amennyiben a letelepedése szerinti ország joga előírja a közzétételét, és amennyiben 

az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján 

megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, így a céginformációs 

szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges 

figyelemmel a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdés b) pontjában, 

14.§ (3) bekezdésében foglaltakra. 

A Korm. rendelet 14.§ (2) bekezdésére tekintettel a később létrejött gazdasági 

szereplőktől megkövetelt közbeszerzés tárgyából (gépjárműeladás) származó - 

általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele mértékét 6.000.000,- HUF-ban 

határozza meg. 

 

Ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rend. 14.§ (8) bekezdése alapján elfogadja a 

fenti igazolási mód helyett ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy megfelel 

az előírt gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó alkalmassági követelményeknek. 

 

Ajánlattevő a Kbt. 55.§ (5) bek-e alapján más szervezet (vagy személy) kapacitására is 

támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. 

Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, azon alkalmassági követelmény 

(követelményeket) melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet 

erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt 

igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek 

történő megfelelést, tovább köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez 

szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama 

alatt. 

14.2. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 

14.2.1. Az alkalmasság minimumkövetelményei: 

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás megküldésének 

visszafelé számított (3) három év időszakában sikeresen lezárt összesen minimum nettó 

6.000.000,-HUF értékű gépjárműeladásra vonatkozó szállítási referenciával. 

14.2.2. Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási 

mód: 
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A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés a) pontja alapján az 

ajánlattételi felhívás megküldésének a napjától visszafelé számított 3 (három) év 

legjelentősebb szállításainak ismertetése. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § 

(5) bekezdés alapján is igazolható, a szerződést kötő másik fél által kiállított 

igazolásban meg kell adni legalább a referenciamunka megnevezését, az 

ellenszolgáltatás nettó összegét, a teljesítés idejét és helyét, a referenciát adó személy 

nevét, elérhetőségét (telefonszám és/vagy e-mail cím), nyilatkozni kell továbbá arról, 

hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. 

A bemutatásnál elegendő kitérni az alkalmassági előírásoknak megfelelő számú 

referenciára. Az egyes (összetett, több alkalmassági követelményt is lefedő vagy 

érintő) referenciák több alkalmassági követelménynek való megfelelést is igazolhatnak, 

azonban az alkalmassági minimumkövetelményként előírt, az alkalmasság igazolására 

szolgáló adatokat úgy kell megjeleníteni, hogy abból az igazolni kívánt alkalmassági 

követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen. 

 

Ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rend. 17. § (6) bekezdése alapján elfogadja a 

fenti igazolási mód helyett ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy megfelel 

az előírt referenciára vonatkozó alkalmassági követelménynek. 

 

Ajánlattevő a Kbt. 55.§ (5) bek-e alapján más szervezet (vagy személy) kapacitására is 

támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. 

Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, azon alkalmassági követelményt 

(követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet 

erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt 

igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek 

történő megfelelést, tovább köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez 

szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama 

alatt. 

15.  A hiánypótlás lehetősége: 

 Ajánlatkérő a hiánypótlásra a Kbt. 67. § szerint biztosít lehetőséget. 

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 szükséges az újabb hiánypótlás. 

16.  Az ajánlattételi határidő, az ajánlatok felbontásának ideje: 

 2015. év augusztus hónap 5. napja 15 óra 00 perc 

17.  Az ajánlat benyújtásának címe: 

 Gecse Község Önkormányzata 

8543 Gecse, Kossuth u. 39. 

18.  Az ajánlattétel nyelve: 

 Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar. Az eljárás során mindennemű közlés 

magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Az 

ajánlat magyar nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be. 
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19.  Az ajánlat(ok) felbontásának helye: 

 Gecse Község Önkormányzata 

8543 Gecse, Kossuth u. 39. tárgyaló terem 

20.  Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: 

 A Kbt. 62. § (2) bekezdése szerint. 

21.  Az ajánlati kötöttség időtartama 

 30 nap. 

22.  Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az 

érintett projektre (programra) vonatkozó adatok: 

 
Ajánlatkérő a 21/2015. (IV.17.) MvM rendelet szerint, a vidéki gazdaság és lakosság 

számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-tól igénybe vehető támogatás 

jogcímére támogatást nyújtott be a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz. Az 

297/1901/45/6/2015 iktatószámú támogatási kérelem alapján, 1003302905 ügyfél-

regisztrációs számon pénzügyi támogatást nyert az Európai Mezőgazdasági és 

Vidékfejlesztési Alap és a Magyar Kormány által biztosított forrásból. 

23.  Az ajánlati biztosíték előírására, valamit a szerződésben megkövetelt 

biztosítékokra vonatkozó információt: 

 
Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlattételt nem köti ajánlati biztosíték 

adásához. 

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 

Az Eladó köteles a teljesítést követő naptól számítottan az adott gépjármű 

specifikációra vonatkozó konstrukcióban meghatározottak szerinti hónapig vagy  

km korlátozással a jelen szerződés 1. pontjában megjelölt gépjárműre és valamennyi 

alkotórészére és tartozékára jótállási kötelezettséget vállalni. 

Késedelmes teljesítés esetén Eladó köteles késedelmi kötbért fizetni Vevő részére, 

melynek mértéke a nettó vételár 1%-a/nap.  

A szerződés teljesítésének elmaradása esetén Eladó köteles meghiúsulási kötbért 

fizetni Vevő részére, melynek mértéke a nettó vételár 5 %-a. A szerződést 

különösen akkor tekintik a szerződő felek meghiúsultnak, azaz Vevő akkor jogosult 

a szerződést felmondani meghiúsulási kötbér érvényesítésével, amennyiben az 

Eladó késedelme eléri a 20 napot. 

A szerződés hibás teljesítése esetén Eladó köteles hibás teljesítési kötbért fizetni, 

melynek mértéke a gépjármű nettó vételárának 5 %-a. 

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a szerződéstervezet 

tartalmazza. 

24.  Egyéb követelmények és információk: 

 24.1. A közbeszerzési eljárás során valamennyi levelezésre kérjük feltüntetni az 

alábbi információkat: 
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 Ajánlatkérő neve, székhelye 

 "Gecse kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére falu- és 

tanyagondnoki szolgáltatás ellátásához kisbusz beszerzése "  

 a dokumentumot beküldő neve, levelezési címe, faxszáma és e-mail 

címe 

A nem megfelelően címzett, vagy feliratozott dokumentumok elirányításáért az 

ajánlatkérőt felelősség nem terheli. 

24.2. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 122. § (9) bekezdésében foglaltakat. 

24.3. Ajánlatkérő a Kbt. 80. § (4) bekezdése alkalmazása tekintetében munkaidőnek 

az alábbi időszakokat tekinti: hétfőtől csütörtökig 8:00-16:00 óráig, pénteken, 

és amennyiben a szombati nap munkanap, szombaton 8:00-13:30 óráig terjedő 

időintervallum. 

24.4. A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján az eredeti ajánlati példányban szereplő 

dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók. Az ajánlatkérő előírja az 

olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtását, amely 

közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál: a Kbt. 55. § 

(6) bekezdés c) pontja alkalmazása esetén a kezességvállalási nyilatkozat. 

24.5. Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a Kbt. 62. § (3) 

bekezdése szerinti összes adatot (az ajánlattevők neve, címe (székhelye, 

lakóhelye), valamint azok a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az 

értékelési szempont (adott esetben az ajánlati ár) alapján értékelésre kerülnek). 

24.6. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 

60. § (3) és (5) bekezdésében foglaltak szerint. 

24.7. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 

40. § (1) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában. A nyilatkozatokat nemleges 

tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni, és az ajánlathoz csatolni. 

24.8. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen felhívásban az 

ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való pénzügyi, gazdasági, illetve 

műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített 

ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbi pontok 

esetében: 14.1. és 14.2. pontok. 

24.9. Amennyiben a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerinti ajánlattevő a Kbt. 55. § (6) 

bekezdés c) pontja alapján igazolta a gazdasági és pénzügyi alkalmasságot, 

abban az esetben az ajánlatkérő és a Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontja alapján 

kezességet vállaló személy (szervezet) között a Ptk. szerinti kezességi szerződés 

jön létre. Erre tekintettel a kezességet vállaló köteles az ajánlatban megadni 

székhelyét (postacímét), telefonszámát, faxszámát, e-mail címét. 

24.10. Ajánlatkérő az alkalmasság megállapításához szükséges pénzügyi adatokat – 

annak szükségessége esetén – a Magyar Nemzeti Banknak, a felhívás 

megküldésének napján érvényes hivatalos deviza középárfolyamai alapján 

számítja át Magyar Forintra. 

24.11. Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárással kapcsolatos 

valamennyi határidővel kapcsolatosan a közép-európai idő az irányadó. 

24.12. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 25. §-ában 

foglalt feltételeknek.  
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24.13. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő(k) számára a szerződés 

teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. 

24.14. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő dokumentumokat aláíró, az 

ajánlattevő és az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő 

gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy (cég esetében a 

cégjegyzésre jogosult) aláírási címpéldányát vagy közjegyző illetve ügyvéd 

által ellenjegyzett aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli 

képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat 

aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, a 

képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazását is 

szükséges csatolni. 

24.15. Az ajánlatkérő kéri az ajánlattevőket, hogy az eredeti, aláírt ajánlatukat teljes 

terjedelmében (beleértve az összes nyilatkozatukat, igazolásokat stb.) *.pdf 

formátumba beszkennelve, elektronikus adathordozón (CD vagy DVD) is 

nyújtsák be az ajánlatukkal közös csomagolásban. A jelen pont szerinti 

elektronikus adathordozó benyújtása nem kötelező (azaz ennek elmaradása nem 

eredményezheti az ajánlat érvénytelenségét), az ajánlatkérő az ajánlatok 

elbírálása során minden esetben a papír alapon benyújtott ajánlatot veszi 

figyelembe. A benyújtással kapcsolatos információ részletesebben a 

dokumentációban került meghatározásra. 

24.16. Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában 

résztvevő gazdasági szereplő a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerint kíván tényt vagy 

adatot igazolni, de az ezen tényt vagy adatot tartalmazó, a Kbt. 36. § (5) 

bekezdés szerinti nyilvántartás a Közbeszerzési Hatóság útmutatójában nem 

szerepel, úgy ajánlattevőnek vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő 

szervezetnek a Kbt. 36. § (6) bekezdése szerint a közbeszerzési eljárásban meg 

kell jelölnie az érintett nyilvántartást. 

24.17. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 

közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény előírásai szerint kell eljárni. 

25.  Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 

 2015. év július hónap  20.  napja 

 

 

 

 

 

Ajánlatkérő képviseletében 

Firmiter Füred Betéti Társaság 
Harsányi István  

hivatalos közbeszerzési tanácsadó 

#421. 

 


