
I. AJÁNLATI FELHÍVÁS – EGYES ÁGAZATOKBAN 

 

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) 

Hivatalos név: HungaroControl Zrt. 

Postai cím: Igló u. 33-35. 

Város/Község: Budapest Postai 

irányítószám: 

1185 

Ország: 

Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok): 

Címzett: Orosz János 

Telefon: +36 12934513 

E-mail: janos.orosz@hungarocontrol.hu Fax: +36 12934036 

Internetcím(ek) (adott esetben) 

Az ajánlatkérő általános címe (URL): 

www.hungarocontrol.hu 

A felhasználói oldal címe (URL):  

 

További információk a következő címen szerezhetők be:  

  Azonos a fent említett kapcsolattartási  

      ponttal/pontokkal 

 Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A. melléklet I 

 pontját 

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (beleértve a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó 

dokumentációt is) a következő címen szerezhetők be:  

  Azonos a fent említett kapcsolattartási  

      ponttal/pontokkal 

 Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A. melléklet II.  

pontját 

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: 

  Azonos a fent említett kapcsolattartási  

      ponttal/pontokkal 

 Ha attól eltérő, kérjük  töltse ki az A. melléklet 

III. pontját 

 



I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI 

 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása 

és elosztása  

 Villamosenergia  

 Földgáz és kőolaj feltárása és 

kitermelése  

 Szén és más szilárd tüzelőanyagok 

feltárása és kitermelése  

 Víz 

 Postai szolgáltatások 

 Vasúti szolgáltatások  

 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy 

autóbusz- 

      szolgáltatások  

 Kikötői tevékenységek 

 Repülőtéri tevékenységek  

 

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

II.1) MEGHATÁROZÁS 

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés  

2K x 2K méretű LCD monitorok beszerzése  

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye  

(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik a leginkább 

megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)  

(a) Építési beruházás            (b) Árubeszerzés                 (c) Szolgáltatás            

Kivitelezés 

Tervezés és kivitelezés 

Kivitelezés, bármilyen 

eszközzel, módon, az 

ajánlatkérő által 

meghatározott 

követelményeknek 

megfelelően  

 

 

 

 

Adásvétel 

Lízing 

Bérlet 

Részletvétel 

Ezek 

kombinációja/Egyéb 

 

 

 

 

 

Szolgáltatási kategória       

 

(Az 1–27. szolgáltatási 

kategóriát ld. a 2004/17/EK 

irányelv XVIIA. és XVIIB. 

Mellékletében) 

A teljesítés helye   

 

NUTS-kód                   

A teljesítés helye  

 

1185 Budapest, Igló u. 33-35. 

 

NUTS-kód                 HU 101 

A teljesítés helye 

                     

          

NUTS-kód                  

•••••  

II.1.3) A hirdetmény tárgya  

Közbeszerzés megvalósítása                                     Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) 

létrehozása  

Keretmegállapodás megkötése                     

II.1.4) Információ a keretmegállapodásról (adott esetben) 

Keretmegállapodás több ajánlattevővel                                    

 

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek létszáma •••  

VAGY, adott esetben, maximális létszáma •••  

Keretmegállapodás 

egyajánlattevővel    



A keretmegállapodás időtartama (adott esetben) 

Időtartam év(ek)ben: ••   VAGY  hónap(ok)ban: •••  

A közbeszerzések becsült összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak 

számokkal):  

Becsült érték ÁFA nélkül                                       Pénznem            

VAGY:                  és                  között  . Pénznem            

A keretmegállapodás alapján lefolytatandó közbeszerzési eljárások  gyakorisága (ha ismert)   

           

 

II.1.5) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) meghatározása/tárgya  

Szerződés 74 db 2K x 2K méretű, a légiforgalmi irányítás céljait szolgáló LCD monitor beszerzése 

tárgyában, a szerződés keretében tartalék alkatrészek leszállítása, alkatrészellátás biztosítása, 

továbbá a monitorok karbantartására és beállítására vonatkozó oktatás tartása az Ajánlatkérő 

műszaki személyzete számára. 

 

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott 

esetben) 

Fő tárgy  33195100-4  

 

További 

tárgy(ak) 

 

  

II.1.7) A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?                                

igen    nem  

II.1.8) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. 

mellékletből                                       igen    nem  

 szükség szerint több példány használható)  

Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egy rovatot jelöljön meg):  

csak egy részre                 egy vagy több részre           valamennyi részre          

II.1.9) Változatok elfogadhatók                             igen    nem  

 

II.2) A SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG 

II.2.1) Teljes mennyiség  (valamennyi részt és opciót beleértve, adott esetben) 

74 db 2K x 2K méretű LCD monitor beszerzése légiforgalom irányítás számára. 

Oktatás: 5 alkalom, alkalmanként minimum 4 fő részvételével. 

Tartalék-alkatrészek: A monitor minden cserélhető főbb egységéből (kivéve háttérvilágítást): 6-6 darab; 

LED háttérvilágítás tálca: 6 készlet; Távvezérlő egység: 6 darab 



Alkatrészellátás biztosítása: az átadás-átvételi jegyzőkönyv kölcsönös aláírásának napjától számított 

legalább 5 évig, az Ajánlatkérő eseti megrendelései alapján 

Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal):  660.000                 Pénznem EUR 

 

 

II.2.2) Vételi jog (opciók) (adott esetben)        igen      nem  

Igen válasz esetén a vételi jog leírása:  

 

Ha ismert, a vételi jog gyakorlásának tervezett ideje:   

hónapokban: ••    VAGY   napokban: ••••  (a szerződés megkötésétől számítva) 

Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):  •••    VAGY: •••  és •••  között 

Ha ismert, ismétlődő jellegű közbeszerzés esetén fel kell tüntetni a további hirdetmények 

közzétételének tervezett idejét:  

hónapokban: ••    vagy   napokban: ••••   (a szerződés megkötésétől számítva) 

 

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE  

Az időtartam hónapokban: ••••hónap és/vagy  napokban:  90 (a szerződés megkötésétől számítva) 

VAGY  Kezdés:          ••••/••/••       (év/hó/nap)  

              Befejezés      ••••/••/••       (év/hó/nap) 

 

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK  

III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK  

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) 

Ajánlatkérő késedelmes teljesítés, valamint a teljesítés Ajánlattevőnek felróható meghiúsulása esetére 

kötbérfizetést ír elő, továbbá előírja jólteljesítési biztosíték alkalmazását is, és jótállás vállalását.  

A késedelmi kötbér mértéke az ellenszolgáltatás nettó összegének 1%-a naponta, maximálisan az 

ellenszolgáltatás nettó összegének 20%-a; 

A meghiúsulási kötbér mértéke az ellenszolgáltatás nettó összegének 20%-a.  

Ajánlattevőnek az ajánlatában meghatározott időtartamig jótállást kell vállalnia. 

Ajánlatkérő a jótállás idejére jólteljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátását írja elő, melynek 

mértéke az ellenszolgáltatás nettó összegének 5%-a. A jólteljesítési biztosíték a Kbt. 126. § (6) 

bekezdés a) pontja szerinti módon bocsátható az ajánlatkérő rendelkezésére. 

A további feltételeket az ajánlati dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza. 

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi 

rendelkezésekre  

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme EUR. 

Ajánlatkérő rendelkezik a szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezettel, amelynek kifizetése 

átutalással történik a Kbt. 130. § és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § 

(1) bekezdésében foglaltak  szerint. Ajánlatkérő részszámla benyújtására nem biztosít lehetőséget. A 



további fizetési feltételeket az ajánlati dokumentáció részét képező szerződés tervezet tartalmazza. 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás 

rendjéről szóló 2003. évi XCII törvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseit mind a vállalkozó, mind az 

alvállalkozó esetében alkalmazni kell. 

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi 

személy (adott esetben) 

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a Kbt. 27. § (2) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását. 

III.1.4) A szerződés teljesítésére vonatkoznak-e egyéb különleges feltételek? (adott esetben)              

igen  nem  

Igen válasz esetén a különleges feltételek meghatározása:  

 

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 

III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok, 

ideértve a szakmai vagy cégnyilvántartásba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is  

Az alkalmasság  megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, (közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az 

alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-k) pontjainak 

hatálya alá esik. 

Az eljárásban nem lehet továbbá ajánlattevő, (közös ajánlattevő), akivel szemben a Kbt. 56. § (2) 

bekezdésben meghatározott kizáró okok fennállnak. 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, (közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az 

alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 57. § (1) bekezdés a), c) pontjainak 

hatálya alá esik 

 

Igazolási mód: 

-ajánlattevőnek a jelentkezésében a Kbt. 56. § (1) bekezdésében, a Kbt. 56. § (2) bekezdésben és a 

Kbt. 57.§ (1) bek. a), c) pontokban foglalt kizáró okok fenn nem állását 2.§-10.§ rendelkezéseinek 

megfelelően kell igazolnia. 

Az ajánlattevő az ajánlatban köteles nyilatkozni arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz 

igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa 

az alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdés 

szerinti kizáró okok hatálya alá (Kbt. 58. § (3) bekezdés). 

Az 57.§ (1) bek. a) és c) pontok szerinti kizáró okok hiányát az alvállalkozó és az alkalmasság 

igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában, az ajánlattevő választása szerint 

 

a) saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § szerinti kizáró okok hatálya 

alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem 



tartozik a Kbt. 57. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá, vagy 

 

b) az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát - a meg nem jelöltekre az a) pont szerinti 

nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát is 

benyújthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá. 

 

A gazdasági szereplőknek olyan nyilatkozatot kell csatolnia a kizáró okok tekintetében, amely nem 

régebbi a közbeszerzési eljárás megindításának időpontjánál, azaz az eljárást megindító felhívás 

feladását követően került kiállításra. 

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód (adott esetben): 

a.) ajánlattevő nyilatkozata a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdés c) pontja alapján 

az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három üzleti évre a közbeszerzés tárgyából (2K x 

2K méretű LCD monitorok szállítása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - 

árbevételéről, attól függően, hogy a részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező) mikor jött 

létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. 

A Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdése is alkalmazható az alkalmassági minimum követelményeknek való 

megfelelés érdekében. 

Az ajánlattevő alkalmasságát kizáró tényezők: 

 

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha 

 

a.) Ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három üzleti évre 

együttesen és összesen legalább nettó 200.000.000.-forint, illetve annak megfelelő 660.000,- euró a 

közbeszerzés tárgya szerinti (2K x 2K méretű LCD monitorok szállítása) tevékenységből származó 

árbevétellel. 

 

.  

 

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság   

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód (adott esetben): 

A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés a) pontja alapján cégszerűen aláírt 

összefoglaló nyilatkozat az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben 

végzett a közbeszerzés tárgya (2K x 2K méretű LCD monitorok) szerinti szállításairól legalább az 

alábbi tartalommal: 

 szállítás tárgya, olyan részletezettséggel, amelyből megállapítható az alkalmassági 

feltételeknek való megfelelés (leszállított monitorok típusa és darabszáma) 

 az ellenszolgáltatás nettó összege és a saját teljesítés értéke euróban meghatározva, 

 a sikeres átadás-átvétel időpontja, 

 a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve 



és telefonszáma, 

 nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, 

 valamint csatolandó a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (1) szerint, a szerződést kötő 

másik fél által adott igazolás. 

 

Amennyiben a referenciaigazolás szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, 

akkor a referenciaigazolásban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó 

részösszeget/mennyiségi adatot. 

 

A Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdése is alkalmazható az alkalmassági minimum követelményeknek való 

megfelelés érdekében. 

 

Az ajánlattevő alkalmasságát kizáró tényezők: 

 

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé 

számított 3 évben együttesen és összesen legalább 200 db vagy legalább 650.000.000 Ft, illetve 

annak megfelelő 2.000.000 euro értékű 2K x 2K méretű LCD monitorok szállítására vonatkozó 

referenciával.  

 

III.2.4) Fenntartott szerződések (adott esetben)                  igen   nem  

A szerződés védett műhelyek számára fenntartott                                          

A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik           

 

III.3) SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ  

KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK  

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve     

igen    nem  

Ha igen, a vonatkozó  jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:  

III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás  teljesítésében személyesen 

közreműködő természetes felelős személyek     igen    nem  

nevét és képzettségét?  

 

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA 

IV.1.1) Az eljárás fajtája  

Nyílt                                             Tárgyalásos                                                                   

Megtörtént-e a részvételre jelentkezők kiválasztása, 

megjelölése?                                         igen    nem  

Igen válasz esetén a VI.3) (További információk) körében kell 

megadni a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét  

Meghívásos                                  



 

IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK  

IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje meg a megfelelő rovato(ka)t) 

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás                                         

VAGY 

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint              

           az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyszámokkal vagy – ha 

súlyozásra  

                bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni) 

           a dokumentációban, az ajánlati felhívásban vagy az ajánlattételi felhívásban  

               meghatározott részszempontok alapján 

Részszempont 

1. Ajánlati ár (nettó EUR) 

2. Visszatükröződés mértéke 

3. LED-es háttérvilágítás (igen/nem) 

4. Hűtőventillátor (igen/nem) 

5. Jótállás időtartama (hónap, a műszaki leírás 9.1 pontja alapján) 

6. Felvett teljesítmény teljesen fehér képernyő esetében (W) 

7. Felvett teljesítmény készenléti (stand-by) állapotban (W) 

Súlyszám 

85 

25 

20 

10 

10 

5 

5 

 

IV.2.2) Elektronikus árverésre fog sor kerülni                                               igen      nem  

Ha igen,  további információk az elektronikus árverésről (adott esetben) 

 

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK 

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)- 

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre?                     

igen      nem  

Igen válasz esetén: 

Időszakos előzetes tájékoztató                         Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény     

Hirdetmény száma a HL-ben:       ••••/S••• -••••••• , dátum: ••••/••/••  (év/hó/nap) 

Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)     

Hirdetmény száma a HL-ben:       ••••/S••• -••••••• , dátum: ••••/••/••  (év/hó/nap) 

Hirdetmény száma a HL-ben:       ••••/S••• -••••••• , dátum: ••••/••/••  (év/hó/nap) 

IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) megszerzésének feltételei  

A dokumentáció beszerzésének, vagy a dokumentumokba való betekintés iránt kérelem 

benyújtásának határideje  

Dátum:  …………..  (év/hó/nap)                                                                    Időpont: 09:00  



Kell-e fizetni a dokumentációkért?                                                                     igen    nem    

Igen válasz esetén: Ár (csak számokkal): ……….  Pénznem: ………..  

 

Az ajánlati dokumentáció kiváltása, regisztráció útján az eljárásban való részvétel feltétele. Az ajánlati 

dokumentáció teljes terjedelmében elektronikusan, ingyenesen elérhető (letölthető) a 

………………. címről. 

IV.3.4) Az ajánlattételi, illetve a részvételi határidő  

Dátum: ………..  (év/hó/nap)                                                                         Időpont: 09:00 

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések 

benyújthatók  

   ES     CS     DA    DE     ET    EL    EN    FR    IT     LV   LT     HU   MT   NL   PL   PT   

SK   SL    FI    SV     

                                                                                

                 

Egyéb:  

IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén)  

••••/••/•• -ig (év/hó/nap) 

VAGY: Időtartam hónap(ok)ban:  •••   és/vagy  napokban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától 

számítva) 

IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei  

Dátum:   ……………. (év/hó/nap)                                                                        Időpont: 09.00 

Helyszín (adott esetben):  HungaroControl Zrt. 

1185 Budapest, Igló u. 33-35. .hivatalos tárgyalóhelyisége 

 

Az ajánlatok felbontásánál jelenlétre jogosult személyek (adott esetben)                   igen    nem  

Kbt. 62.§ szerint 

 

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK  

VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E? (adott esetben)                           igen    nem  

Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:   

VI.2) A SZERZŐDÉS(EK) EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY 

PROGRAMMAL KAPCSOLATOS(AK)?                                                                                    igen    nem   

Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevére és bármely egyéb 

adatra:  

VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben) 

1) Ajánlatkérő az eljárás során - összhangban a Kbt. 67. §-ban foglaltakkal - a hiánypótlás 

lehetősségét teljes körben biztosítja, azzal, hogy az Ajánlatkérő a Kbt. 67. § (5) bekezdése 

szerint, új gazdasági szereplő bevonása esetén - amennyiben e gazdasági szereplőre 

tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás - nem rendel el újabb hiánypótlást. 



2) Az érvényes ajánlattétel feltétele, hogy ajánlattevő az ajánlatában megjelölt típusból 1 db 

működőképes mintapéldányt legkésőbb az ajánlatának benyújtásával egyidejűleg tesztelés és 

értékelés céljából az ajánlatkérő rendelkezésére bocsásson. Amennyiben ajánlattevő 

többváltozatú (alternatív) ajánlatot nyújt be, akkor valamennyi ajánlatváltozathoz 

(alternatívához) kell mintapéldányt rendelkezésre bocsátani. Ajánlatkérő a 2. bírálati 

részszempontot a beadott mintapéldány alapján fogja értékelni. A mintapéldány 

benyújtásával kapcsolatos további tudnivalókat a dokumentáció tartalmazza. 

3) Kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 45. § (1)-(6) és a 122.§ (5) bekezdéseiben foglaltak 

az irányadók. 

4) Az eljárásban való részvétel feltétele, hogy az ajánlat elkészítése érdekében rendelkezésre 

bocsátott dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban 

megnevezett alvállalkozónak át kell vennie. 

5) Az ajánlat benyújtásának formai követelményeire a dokumentációban foglaltak az 

irányadóak. Ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívásban, a dokumentációban valamint 

adott esetben a kiegészítő tájékoztatásként tudomására jutott információk 

figyelembevételével kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania 2 példányban (1 papíralapú 

eredeti példányban és 1 pld, a papíralapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus 

másolati példányban [elektronikus adathordozón (CD/DVD), jelszó nélkül olvasható de 

nem módosítható pdf. formátum). Amennyiben az ajánlat papír alapú példánya és az 

elektronikus adathordozón benyújtott ajánlati példányok között eltérés van, ajánlatkérő a 

papír alapon benyújtott eredeti példányt veszi figyelembe az értékelés során. 

6) Az ajánlathoz az alábbiakat is csatolni kell: 

• Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, a 

jelentkezőnek a ajánlatához csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési 

kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, egyszerű 

másolati példányban. (310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 7. §). 

• Ajánlattevő, alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet 

vonatkozásában csatolnia kell azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát, 

vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási-mintáját, aki(k) az ajánlatot, 

illetve annak részét képező nyilatkozatokat (ideértve a meghatalmazásokat is) aláírták. 

• Amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az ajánlattevő (közös 

ajánlattevő), alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet 

vonatkozásában cégjegyzésre jogosult képviselőjének felhatalmazása alapján más személy 

írja alá, akkor csatolni kell a cégjegyzésre jogosult személytől származó, teljes bizonyító 

erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást. 

• Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő nyilatkozatát, amelyben meg kell jelölnie a 

közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez a jelentkező alvállalkozót 

kíván igénybe venni, valamint az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz 

százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a 

közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók 

közre fognak működni (Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontja szerint, nemleges nyilatkozat is 



csatolandó). 

• Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 60. § (3) bekezdése 

szerint. 

• A ajánlatban a ajánlattevőnek az egyéb előírt dokumentumok benyújtása mellett 

nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 

törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e (Kbt. 60. § (5) bekezdése 

szerint). 

• Amennyiben az ajánlattevő nem egyedül, hanem konzorciumban nyújt be ajánlatot, akkor 

ajánlatához csatolnia kell a konzorciumi megállapodást. 

7) Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot euróban (EUR) kell megadni, az ajánlatok 

összehasonlíthatósága érdekében. A nem euróban (EUR) rendelkezésre álló adatok 

vonatkozásában az átszámítás alapját az Európai Központi Bank által, az eljárást megindító 

felhívás feladásának napján közzétett devizaárfolyamok képezik. Amennyiben valamely 

devizát az Európai Központi Bank nem jegyez, akkor az átszámítás alapját az adott devizára 

a ajánlattevő letelepedése szerinti ország központi bankja által az eljárást megindító felhívás 

feladásának napján érvényes devizaárfolyamon számított euró ellenérték képezi. 

8) Ajánlatkérő a Kbt. 124. § (4) bekezdése értelmében az eljárás nyertesével, vagy - a nyertes 

visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot 

tevőnek minősített szervezettel (személlyel) köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok 

elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. 

9) Idegen nyelvű (nem magyar vagy angol) dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen 

nyelvű dokumentummal együtt annak felelős magyar vagy angol nyelvű fordítása is 

benyújtandó. Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében 

az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az 

eredeti szövegnek. A nem magyar vagy angol nyelven készült, illetve felelős magyar vagy 

angol fordítással el nem látott dokumentumokban foglaltakat az ajánlatkérő a ajánlatok 

bírálata során nem veszi figyelembe. A fordítás tartalmának helyességéért ajánlattevő a 

felelős. 

10) Jelen felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a 

közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény és végrehajtási rendeletei az irányadók. 

11) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám részszempontonként: 1-10. Az értékelés 

módszerei: Ajánlatkérő az 1. és az 5.-7. részszempontok esetében az értékarányosítás 

módszere, a 2. részszempont esetében a sorbarendezés, míg a 3-4. pontok esetében az 

abszolút értékelés módszere szerint értékeli az egyes ajánlatok tartalmi elemeit az ajánlati 

dokumentációban részletezettek szerint.  

 

 

VI.4) JOGORVOSLATI ELJÁRÁS  

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv  

Hivatalos név: 
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság 



Postai cím: 
Riadó u. 5.  

Város:  
Budapest  

Postai irányítószám: 

1024  
Ország:  
Magyarország 

E-mail: 
dontobizottsag@kt.hu  

Tel: 

 

Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu  Fax: 

A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)  

Hivatalos név: 

Postai cím: 

Város: Postai irányítószám:      Ország: 

E-mail:       Telefon:      

Internetcím (URL): Fax: 

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2) pontot VAGY szükség esetén a VI.4.3) 

pontot) 

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 

Kbt. 137. § rendelkezései szerint. 

VI.4.3) Az a szerv, amelytől a jogorvoslati kérelem benyújtására vonatkozó információ 

beszerezhető  

Hivatalos név: 
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság 

Postai cím: 
Riadó u. 5.  

Város:  
Budapest  

Postai irányítószám: 

1024 
Ország:  
Magyarország 

E-mail: dontobizottsag@kt.hu  Tel:  

Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu  Fax:  

VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:    ••••/••/••  (év/hó/nap) 

 



A. MELLÉKLET 

TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK 

 

I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON 

SZEREZHETŐK BE 

Hivatalos név:Szterényi Ügyvédi Iroda Nemzeti azonosító: (ha ismert) 

Postai cím: 

Fő u. 14-18 

Város: 

Budapest 

Postai irányítószám: 

1011 

Ország: HU 

Kapcsolattartási pont(ok):  

 

Címzett: dr. Torma Judit 

Telefon: +36 706114591 

E-mail: judit.torma@szterenyi.com 

 

Fax: +36 14578041 

Internetcím (URL): 

 

 

II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ ÉS A KIEGÉSZÍTŐ IRATOK 

(A VERSENYPÁRBESZÉDRE ÉS A DINAMIKUS BESZERZÉSI RENDSZERRE VONATKOZÓK IS) 

BESZEREZHETŐK  

Hivatalos név:Szterényi Ügyvédi Iroda Nemzeti azonosító: (ha ismert) 

Postai cím: 

Fő u. 14-18 

Város: 

Budapest 

Postai irányítószám: 

1011 

Ország: HU 

Kapcsolattartási pont(ok):  

 

Címzett: dr. Torma Judit 

Telefon: +36 706114591 

E-mail: judit.torma@szterenyi.com 

 

Fax: +36 14578041 

Internetcím (URL): 

 

 

III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVA AZ AJÁNLATOKAT/RÉSZVÉTELI 

JELENTKEZÉSEKET KELL BENYÚJTANI 

Hivatalos név: HungaroControl Zrt. 

Postai cím: Igló u. 33-35. 

Város/Község: 

Budapest 

Postai 

irányítószám: 1185 

Ország: Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok):  

Címzett: - 

Telefon: (+36)-1-293-4513 

E-mail: - Fax: (+36)-1-293-4036 

Internetcím (URL): 

www.hungarocontrol.hu 



IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi 

Hivatalos név: 

 

Nemzeti azonosító: (ha ismert) 

Postai cím: 

 

Város: 

 

Postai irányítószám: Ország: 

 

 


