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1. Az Ajánlatkér ő neve, címe, telefon-, és telefaxszáma, e-mail címe 

HungaroControl Zrt. 

Tákos József beszerzési osztályvezető  

1185 Budapest, Igló utca 33-35. 

Telefon: +36 12934513 

Fax: +36 12934036 

E-mail: jozsef.takos@hungarocontrol.hu 

 

2. Az Ajánlatkér ő nevében eljáró személy 

Szterényi Ügyvédi Iroda 

1011 Budapest, Fő u. 14-18. VII. emelet 

Telefon: +36 14578040 

Fax: +36 14578041 

E-mail: anita.mirko@chsh.hu 

 

3. Hivatkozás a közzétett részvételi felhívásra vagy előzetes tájékoztatóra és 

közzétételének napja, a közvetlen részvételi felhívás megküldésének napja; 

A közvetlen részvételi felhívás megküldésének napja: 2016. szeptember 05. napja 

 

Jelen beszerzés keretében az alábbi szolgáltatásra kér ajánlatot az Ajánlatkérő: 

1. Tárgya: A HungaroControl Zrt. 2016-2020 vállalati stratégiájának minőségi 

implementációját támogató légiforgalmi irányítási iparági szempontú, általános vagy 

oktatás-, esetlegesen R&D-specifikus üzleti aspektusú, piac-elemzésekkel támogatott, 

alapvetően az EUROCONTROL és ECAC tagállamok vonatkozásában kivitelezésre 

kerülő tanácsadói szolgáltatás. 

 

2. Teljes mennyiség, feladat tartalma, műszaki leírás: 

Nyertes ajánlattevő feladatai különösen, a későbbiekben az egyedi megrendelésekben 

részletezettek szerint: 

- Részvétel a HungaroControl Zrt. 2016-2020 közötti időszakra szóló vállalati 

stratégiájának nyomon követésében, a stratégiai monitoring rendszer felállításában, 

elemzési kör és módszertan meghatározásában, az ez alapján előálló éves monitoring 

jelentés összeállításában; 
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- Részvétel a HungaroControl Zrt. 2016-2020 közötti időszakra szóló vállalati 

stratégiájához kapcsolódó stratégiai akciók és stratégiai feladatok nyomon követésében, 

elemzésének támogatásában; 

- Részvétel a Megbízó által indított stratégiai jelentőségű projektek portfólió menedzsment 

módszertanának kialakításában, elemzésének támogatásában; 

- Részvétel a légiforgalmi irányítási iparág piac általános és oktatás-, szimulációs platform, 

R&D-specifikusan 2015-ben készített stratégiai elemzéshez kapcsolódó, releváns 

környezeti elemzéseinek felülvizsgálatában, és szükség esetén hazai és nemzetközi 

környezet változásainak ismételt háttérelemzésében, frissítésében éves periódusokban, 

elsősorban az EUROCONTROL és ECAC tagállamok vonatkozásában. A feladat 

magában foglalja az európai trendek elemzését a HungaroControl közvetlen hatáskörén 

túlmutatóan is. Ennek megfelelően közép- és hosszú távú piaci előrejelzések készítése 

elvárt; 

- Részvétel és támogatás a Megbízó által készített 2016-2020 közötti időszakra szóló 

vállalati stratégiában szereplő stratégiai akciók, továbbá a HungaroControl belső 

működését befolyásoló dokumentumok, továbbá a Társaság alaptevékenységéhez és 

vállalkozási tevékenységeihez kapcsolódó koncepcionális anyagok, továbbá a Single 

European Sky ATM Research pályázatokhoz és projektekhez kapcsolódó dokumentációk 

és elemzések véleményezésében, szükség esetén javaslattétel azok módosítására, 

közreműködés azok kialakításában. A Megbízó elvárja, hogy a szolgáltatás nyújtója teljes 

mélységében ismerje a SESAR struktúráját, működési folyamatait; 

- Részvétel a külső környezeti hatások miatt szükségessé váló belső szervezeti változások 

feltárásában, szervezeti implementációjához komplex javaslat készítése; 

- A Megbízó stratégiai tevékenységének, a Társaság stratégiai menedzsment funkciójának 

módszertani-, szakmai támogatása; 

- Megbízó igénye szerint, Megbízó által meghatározott belföldi vagy külföldi helyszínen, 

Megbízó által megjelölt témában megbeszéléseken történő részvétel, interjúk lefolytatása, 

rövid összefoglalók, döntés-előkészítő anyagok, összefoglaló háttértanulmányok, teljes 

körű-, komplex-, szakmai elemzések, állásfoglalások, vélemény, javaslatok, jelentések 

elkészítése és azoknak, valamint a szakmai álláspontnak Megbízó igénye szerint történő 

előadása. 

 

CPV kód:  

79.00.00.00-4 - Üzleti szolgáltatások: jog, marketing, tanácsadás, munkaerő-felvétel, 
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nyomtatás és biztonság 

85.31.23.20-8 - Tanácsadási szolgáltatások 

 

A részvételi szakasz 2016. október 04. napján, az összegezés megküldésével lezárult. 

 

4. A közbeszerzési dokumentumok korlátlan és teljeskörű, közvetlen és díjmentes 

elektronikus elérhetősége 

Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumot a gazdasági szereplők számára elektronikus 

úton, korlátlanul és teljes körűen, térítésmentesen hozzáférhetővé teszi az alábbi 

elérhetőségen: http://kozadat.hungarocontrol.hu/kozbeszerzes 

 

5. Előzetes kikötések 

Az ajánlat elkészítésének alapja a Részvételi Felhívásban, illetve a közbeszerzési 

dokumentumban található, s jelen szakaszban is releváns, továbbá az Ajánlattételi Felhívás és 

közbeszerzési dokumentum, amely rögzíti az ajánlattétellel kapcsolatos követelményeket.  

 

Az ajánlatnak az összes, a fenti dokumentumokban rögzített körülményre, valamint a 

vonatkozó jogszabályokra figyelemmel kell lennie. 

 

Ajánlattevő kötelessége, hogy teljes körű ismereteket szerezzen a maga számára a 

közbeszerzési eljárás minden vonatkozásában az ajánlat benyújtása előtt. Ajánlatkérő 

feltételezi, hogy az ajánlattevő minden olyan információt beszerzett, amely az ajánlat 

elkészítéséhez és a szerződéskötéshez szükséges. 

 

Ajánlatkérő valamennyi ajánlattevőtől elvárja, hogy az összes tájékoztatást, követelményt, 

meghatározást, specifikációt, amelyet az első bekezdésben meghatározott dokumentumok 

tartalmaznak, átvizsgáljon. Bármely, az ajánlat által tartalmazott hiba, hiányosság az 

ajánlattevő kockázatára történik, és az ajánlat érvénytelenségét eredményezheti. 

 

6. Többváltozatú (alternatív) ajánlat lehetősége vagy annak kizárása,  

Ajánlatkérő a többváltozatú (alternatív) ajánlat lehetőségét kizárja. 
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7. Részajánlattétel lehetősége vagy annak kizárása 

Részekre történő ajánlattétel nem lehetséges, az alábbi indokokra tekintettel:  

A beszerzés tárgyából adódóan nem értelmezhető a részekre bontás, így a több részre történő 

ajánlattétel sem.  

 

8. A részvételi felhívásban előírtakkal összhangban, az ajánlattételi szakaszban a Kbt. 

67. § szerinti nyilatkozatban foglaltak alátámasztására a 69. § szerint benyújtandó 

igazolások meghatározása 

Lásd külön mellékletként csatolt közbeszerzési dokumentumban felsorolt igazolások / 

nyilatkozatok, nyilatkozatminták. 

 

9. Az ajánlathoz csatolandó igazolások, nyilatkozatok, dokumentumok 

meghatározása  

9.1. Az ajánlatot tartalomjegyzékkel (1. számú melléklet) ellátva kell benyújtani. A 

tartalomjegyzékben az oldalak számát is dokumentálni kell (összes oldalszám 

feltüntetése). 

9.2. Az ajánlattevőknek a közbeszerzési dokumentum részét képező „Felolvasólapot” (2. 

számú melléklet szerint) megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által 

aláírva kell az ajánlathoz csatolnia.  

9.3. Az ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell egy „Szakmai ajánlat” elnevezésű anyagot, 

amely anyag a 2. értékelési részszempont szerinti súllyal bír, azonban az anyag 

hiányában a teljes ajánlat érvénytelennek minősül. 

9.4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az Ajánlattételi 

Felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért 

ellenszolgáltatásra vonatkozóan megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező 

személy által aláírva, eredeti példányban (3. számú melléklet szerint) (Kbt. 66. § (2) 

bekezdés). 

9.5. A gazdasági szereplők vonatkozásában csatolnia kell azon cégjegyzésre jogosult 

személy(ek) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § szerinti aláírási-

mintáját, aki(k) az ajánlatot illetve annak részét képező nyilatkozatokat aláírták. 

 Amennyiben a fenti feltételnek eleget tettek a részvételi jelentkezésben és az aláírók 

személye időközben nem változott, ezt nem kell ismételten becsatolni. Ebben az esetben 

viszont az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) nyilatkoznia kell, hogy az ajánlatot, 
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illetve az abban szereplő nyilatkozatokat ugyanazok írták alá, akik a részvételi 

jelentkezést (4. számú melléklet szerint).  

9.6. Amennyiben az ajánlatot illetve a szükséges nyilatkozatokat a gazdasági szereplő 

vonatkozásában a cégjegyzésre jogosult képviselőjének felhatalmazása alapján más 

személy írja alá, akkor csatolni kell a cégjegyzésre jogosult személytől származó, a 

meghatalmazott aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű1 magánokiratba 

foglalt meghatalmazást. 

9.7. Amennyiben az ajánlattevő nem egyedül, hanem közös részvételre jelentkezőként 

nyújtotta be részvételi jelentkezést, akkor az ajánlatához csatolnia kell a – részvételi 

jelentkezéséhez már csatolt szándéknyilatkozattal összhangban álló – együttműködési 

megállapodást, amely legalább a következőket tartalmazza: 

• a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása a szerződéses 

kötelezettségek teljesítésére, amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra 

kerülnek;  

• a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselő – a Kbt. 35. § (2) 

bekezdés alapján - megnevezése, valamint a cégjegyzésre jogosult – ajánlatot 

aláíró – személy(ek) neve, beosztása, telefon és telefax száma, címe. 

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján projekttársaság 

létrehozását mind önálló, mind közös ajánlattevők tekintetében. 

A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak 

egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. 

Ahol e törvény az ajánlatkérő számára az ajánlattevők értesítését írja elő, valamint a 

kiegészítő tájékoztatás megadása, a hiánypótlás, a felvilágosítás és indokolás kérése 

esetében az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve 

felhívását a Kbt. 35. § (2) bekezdés szerinti képviselőnek küldi meg. 

9.8. Kizáró okok igazolása: 

- Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a kizáró okok igazolására (Kbt. 62. § (1) 

bekezdés a-p) pontjának valamint a 62. § (2) bekezdés a-b)) az ajánlathoz nem 

kell csatolni azokat az igazolásokat, nyilatkozatokat, amelyeket a részvételi 

jelentkezéséhez már csatolt, kivéve, ha a korábban benyújtott igazolás vagy 

nyilatkozat már nem alkalmas az előírtak bizonyítására. 
                                                 
1 A teljes bizonyító erejű magánokirattal kapcsolatban felhívjuk a figyelmet, hogy az 1952. évi III. törvény 196. 
§ (1) bekezdés b) pontja alapján két tanúnak aláírásával kell igazolnia, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot 
előttük írta alá, vagy aláírását előttük sajátkezű aláírásának ismerte el; az okiraton a tanúk lakóhelyét (címét) is 
fel kell tüntetni. 
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- Amennyiben a részvételi jelentkezés benyújtását követően az ajánlattevő (közös 

ajánlattevő) körülményeiben olyan változás állt be, amely a Részvételi 

Felhívásban foglalt feltételeknek való megfelelését érinti, úgy az ajánlattevő 

(közös ajánlattevő) köteles – a Részvételi Felhívás 15. pontjában meghatározottak 

szerint – igazolni, hogy a körülményeiben bekövetkezett változás ellenére is 

megfelel a Részvételi Felhívás feltételeinek. Ebben az esetben csatolni kell a 

Részvételi Felhívásban előírtakkal összhangban azokat az igazolásokat, 

nyilatkozatokat, amelyek szerint megállapítható, hogy az ajánlattevő (közös 

ajánlattevő) az ajánlattételi szakaszban sem tartozik a kizáró okok hatálya alá. 

- Ha az ajánlattevő (közös ajánlattevő) körülményeiben nem történt változás a 

részvételi jelentkezés benyújtását követően, úgy elegendő az ajánlatában erről 

nyilatkoznia (5. számú melléklet szerint). 

- Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell továbbá arra vonatkozóan, hogy a szerződés 

teljesítéséhez igénybe vett alvállalkozók és az általa alkalmasságának igazolására 

igénybe vett más szervezetek jelen szakaszban sem tartozik a Kbt. 62. § (1) 

bekezdés a-p) pontjának valamint a 62. § (2) bekezdés a-b) pontja szerinti kizáró 

okok hatálya alá. (5. számú melléklet szerint). 

- Ajánlattevőnek nyilatkozni kell arra vonatkozóan, hogy az ajánlattételi 

szakaszban van-e vele szemben folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás. 

Amennyiben igen, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz (vagy az ajánlattevő 

országában a cég-változásbejegyzési jogköröket gyakorló szervhez) benyújtott 

változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött 

igazolást. (8. számú melléklet szerint) 

9.9. Az ajánlatban csatolni kell a részvételi szakaszban tájékoztatásul kiadott szerződéses 

feltételeket tartalmazó konkrét szerződéstervezetet (9. számú melléklet szerint), és az 

esetleges szerződéses feltételekre vonatkozó módosítási javaslatokat, észrevételeket.  

A szerződésre vonatkozó észrevételeket, módosítási javaslatokat az Ajánlatkérő által 

kiadott szerződéstervezet szövegébe kell beírni úgy, hogy a változtatások láthatóak 

legyenek (változáskövetővel). A szerződéstervezetet Microsoft Office Word 

formátumban, elektronikus adathordozón (CD/DVD) is be kell nyújtani! Az Ajánlattevő 

által benyújtott szerződéstervezetet az Ajánlatkérő megvizsgálja, és a tárgyalás során 

megvitatja az Ajánlattevővel.  
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Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az Ajánlattevők által javasolt 

módosítások és kiegészítések elfogadásának illetve elutasításának jogát fenntartja, azok 

elfogadására nem köteles. 

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy ajánlattevő nem kötheti 

ajánlatának érvényességét a jelzett módosítási javaslatok, észrevételek megvitatásához, 

elfogadásához, illetve a szerződés szövegébe foglalásához. 

 

10. Kiegészítő tájékoztatás, helyszíni bejárás 

Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet – a Kbt. 

56. §-ában továbbá a Kbt. 114. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a megfelelő 

ajánlattétel érdekében a közbeszerzési dokumentumban foglaltakkal kapcsolatban írásban 

kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérő nevében eljáró személytől (Szterényi 

Ügyvédi Iroda), dr. Szterényi Sándor / Mirkó Anita). 

 

A kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérő a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül 

megadja. 

 

A kiegészítő tájékoztatás kérést: 

• fax útján a +36 14578041 telefax számra és elektronikus úton (e-mail) szerkeszthető 

formában (pl. Microsoft Office Word formátumban) az anita.mirko@chsh.hu címre 

vagy 

• elektronikus úton – figyelemmel a Kbt. 41. § (4) bekezdésben foglaltakra – az 

anita.mirko@chsh.hu címre 

kell megküldeni, a levél tárgyában feltüntetve a következő szöveget: „Kiegészítő 

tájékoztatás kérés”. 

 

Ajánlatkérő az ajánlattevőktől kiegészítő tájékoztatás körében érkező kérdéseket és a 

kérdésekre adott válaszokat a honlapján (http://kozadat.hungarocontrol.hu/kozbeszerzes) az 

eljárás megnevezése alatt teszi közé. 

 

A gazdasági szereplő felelőssége, hogy a szervezeti egységén belül a kiegészítő tájékoztatás 

időben az arra jogosulthoz kerüljön. 

 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az előzőek szerint írásban feltett kérdés(ek)re adott 
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válasz(oka)t tartalmazó tájékoztatás a közbeszerzési dokumentum szerves részét képezi, a 

tájékoztatásban rögzítettek ajánlatba történő beépítése valamennyi ajánlattevő számára 

kötelező. Az ajánlattevő köteles az ajánlatában külön nyilatkozatban feltüntetni, hogy ajánlata 

elkészítése során a kiegészítő tájékoztatásokat figyelembe vette (6. számú melléklet szerint). 

 

Az Ajánlatkérőt nem kötik a hivatalos kiegészítő tájékoztatásokon túl, akár szóban, akár 

írásban közölt olyan magyarázatok és felvilágosítások, amelyeket alkalmazottai, vagy 

képviselői illetéktelenül tettek meg az eljárás folyamán. 

Ajánlatkérő az ajánlattételi szakaszban helyszíni bejárást nem biztosít. 

 

11. Hiánypótlás 

Ajánlatkérő az eljárás során – összhangban a Kbt. 71. §-ban foglaltakkal – a hiánypótlás 

lehetőségét teljes körben biztosítja. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdés szerinti korlátozást 

nem alkalmazza. 

 

12. Ajánlattételi határid ő 

2016. október 14. napja 11.00 óra 

 

13. Az ajánlat benyújtásának címe és módja 

Az ajánlatot tartalmazó csomagot az ajánlattételi határidőn belül, hétfőtől péntekig 

8.30 – 17.00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 8.30 – 11.00 óra között 

lehet benyújtani a következő címen:  

Szterényi Ügyvédi Iroda 

1011 Budapest, Fő utca 14-18. „A” épület 7. emelet 

 

A személyesen, vagy meghatalmazott útján beadott ajánlatokat az átvevő érkezteti, az átvétel 

pontos időpontját feljegyzi és egyúttal igazolja az átvétel tényét. Az ajánlat akkor minősül az 

ajánlattételi határidőn belül beérkezettnek, ha az ajánlatot tartalmazó zárt és sértetlen csomag 

legkésőbb az ajánlati felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejártáig a fent megjelölt 

helyen – átvételi elismervénnyel dokumentáltan – az ajánlatkérő képviselőjének birtokában 

van.  

 

Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos küldeményeknek az épület más helyiségében történő 

leadásából, elirányításából, elvesztéséből és az esetlegesen ennek következtében fellépő 
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késedelemből eredő kockázat teljes mértékben az ajánlattevőt terheli.  

Ajánlatkérő gondoskodik arról, hogy az átvétel időpontjától az ajánlatok bontásáig az 

ajánlatkérőkön kívül a csomaghoz illetéktelen ne jusson. Az ajánlatok csomagolásának 

sértetlenségéről az átvétel időpontjától kezdve a bontásig az ajánlatkérők kötelesek 

gondoskodni. 

 

Az ajánlat postai benyújtásából eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. A postai úton eljuttatott 

ajánlatok csomagolási épségéért ajánlatkérők felelősséget nem vállalnak. Az ajánlat postai 

úton csak tértivevényes küldeményként nyújtható be. A postán feladott ajánlatokat az 

ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az 

ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. A benyújtás teljesítésének a küldemény 

tényleges kézbesítése minősül.  

 

14. Ajánlattétel nyelve, annak feltüntetése, hogy a magyar nyelven kívül más nyelven 

is benyújtható-e az ajánlat 

Az eljárás nyelve a magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat. 

 

Fentieknek való megfelelés teljesítésére, amennyiben idegen nyelvű dokumentum, irat kerül 

csatolásra az ajánlathoz, az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak felelős magyar 

nyelvű fordítása is benyújtandó, közvetlenül az idegen nyelvű dokumentum mögött csatolva.  

 

Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő olyan fordítást ért, amely tekintetében az ajánlattevő 

képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek 

(3. számú melléklet). 

 

A nem magyar nyelven készült, illetve felelős magyar fordítással – ajánlatkérői hiánypótlást 

követően – el nem látott dokumentumokban foglaltakat az ajánlatkérő az ajánlatok értékelése 

során nem veszi figyelembe. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős. 

 

15. Ajánlat felbontásának helye, ideje, bontáson jelenlétre jogosultak 

Helye: Szterényi Ügyvédi Iroda, 1011 Budapest, Fő utca 14-18. „A” épület 7. emelet. 

Ideje: 2016. október 14. napja 11.00 óra 

Ajánlattevő a bontásra külön meghívót nem kap.  
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Ajánlatkérő a bontás során nyilvánosságra hozza az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, 

lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési 

szempont alapján értékelésre kerülnek. Az ajánlatok bontásának megkezdése előtt ajánlatkérő 

jogosult, de nem köteles a rendelkezésre álló fedezet összegének ismertetésére. 

 

Ajánlatkérő az ajánlat felbontásáról és a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti adatok ismertetéséről 

jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld valamennyi 

ajánlattevőnek.  

 

Bontáson jelenlétre jogosultak: A Kbt. 68. § (3) bekezdésében foglalt személyek, eljárás 

pedig a Kbt. 68. § (1); (4) bekezdésében foglaltak szerint.  

 

16. Ajánlati kötöttség időtartama 

A tárgyalásos eljárásban az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott 

feltételekhez, az ajánlattevő az ajánlatához a tárgyalások befejezésének időpontjától van 

kötve. Az ajánlati kötöttség időtartama a tárgyalások befejezésétől (végső ajánlat 

benyújtásától) számított harminc nap. 

 

17. Az ajánlatok értékelési szempontja 

Ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat az ajánlatkérő képviseletében eljáró előterjesztése 

alapján, az ajánlatkérő által létrehozott Bíráló Bizottság javaslatát figyelembe véve, a legjobb 

ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont szerint értékeli. 

 

Részszempont 

Adható 

pontszám alsó 

és felső határa 

Súlyszám 

1.) Ajánlati ár (nettó óradíj) 1,00 – 10,00 60 

2.) A szakmai ajánlat minősége, kidolgozottsága 1,00 – 10,00 40 

2.1.  Alkalmazni kívánt módszertan megalapozottsága 1,00 – 10,00 10 

2.2.  A leszállítandó dokumentumok szerkezete  1,00 – 10,00 6 

2.3.  Az ANSP-k működésének demonstrált megértése  1,00 – 10,00 9 

2.4.  SESAR működésének demonstrált megértése  1,00 – 10,00 9 
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2.5.  A tanácsadói tevékenység munkaterve, 

mérföldkövekkel  
1,00 – 10,00 6 

 

Értékelési ponttartomány  

Az adható pontszám a részszempontok esetén 1-10 pont, ahol az 1 pont a legrosszabb, a 10 

pont a legjobb érték. 

 

Értékelési módszer: A „ legjobb ár-érték arány” szempontja szerinti kiválasztásának 

értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő 

megadja a ponthatárok közötti pontszámot:  

 

A Közbeszerzési Hatóság, KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1. útmutatója szerint az 1. 

értékelési részszempont esetében fordított arányosítással a 2. szempont egyes alszempontjai 

esetében sorbarendezés és lineáris arányosítás kombinációjával alapján történik, az 

ajánlattételi szakasz részeként kiadandó közbeszerzési dokumentumban. 

 

1.) Ajánlati ár (nettó óradíj), súlyszám: 60 

Az ajánlatnak óradíjat kell tartalmaznia, ami vonatkozik valamennyi feladatra és 

leszállítandóra.  

 

Az értékelés az ajánlatban megadott nettó árak figyelembe vételével történik. Az árakat 

(óradíjat) forintban kell megadni. 

 

Az ajánlatban szereplő árnak fix árnak kell lennie, vagyis az Ajánlattevők semmilyen 

formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot. 

 

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a műszaki leírásban meghatározott követelmények 

megvalósításához szükséges valamennyi díjat. A nettó árakat úgy kell megadni, hogy azok 

tartalmazzanak minden járulékos költséget, függetlenül azok formájától és forrásától. Az 

ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának 

eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához 

szükségesek. 
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Az ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés 

valutaneme is csak ez lehet.  

 

A pontozás az alábbiak szerint történik:  

A legalacsonyabb árat ajánló ajánlat kapja a 10 pontot – mint Ajánlatkérő számára 

legkedvezőbb ajánlat – a többi ajánlat a legkedvezőbb ajánlathoz viszonyítva arányosítással 

kerül kiszámításra a következő képlet alapján:  

P = (Ajánlatlegkedvezőbb / Ajánlataktuális) x (Pontszámmaximális – Pontszámminimális) + 

Pontszámminimális 

 

2.) A szakmai ajánlat minősége, kidolgozottsága, súlyszám: 40 

Az ajánlattevőnek ajánlatához szakmai ajánlatot kell csatolnia az alábbi tartalmi felépítés 

szerint. A szakmai ajánlat értékelése öt alszempont mentén történik, melyek kifejtése az 

alábbiakban olvasható: 

 

2.1) Alkalmazni kívánt módszertan megalapozottsága, súlyszám: 10 

Az ajánlatnak részletesen kell tartalmaznia, hogy az Ajánlattévő a projekt során milyen 

módszertanokat, konkrét eszközöket fog használni, különös tekintettel a léginavigációs iparág 

egyedi aspektusából végzett stratégiai elemzési feladatokhoz (a szervezet külső környezetének, 

az ANSP-k belső erőforrásainak, valamint a HungaroControl törekvéseit befolyásoló 

érdekcsoportoknak az elemzése); a stratégiai végrehajtás ellenőrzési rendszerének 

megteremtéséhez, valamint a megvalósításhoz szükséges változások végrehajtásának, a 

stratégiai akcióterv és stratégiai feladatok vizsgálatával kapcsolatos tevékenységeikhez 

használni tervezett módszertanra, eszközökre, forrásokra. Ezeket milyen szakaszokban vagy 

mely feladatokban, milyen időtartammal, terjedelemben, mélységben és mennyiségben 

kívánja használni. 

 

Külön ki kell térni az egyes szakaszokban a munkavégzés helyére és módjára (Ajánlattévő 

irodája, HungaroControl székház, harmadik fél bevonása, személyes vagy telefonos 

megbeszélés), idejére, a tanácsadó szakembereinek személyére és azok személyes 

közreműködésének mértékére. Az ajánlattevőnek azt is szükséges bemutatni ajánlatában, 

hogy az esetleges párhuzamos tevékenységek kockázatait hogyan kezeli. Ajánlattevő 

ismertesse az ajánlatban, hogy milyen eszközöket (stratégiai elemzési keretrendszerek, 

interjúk, egyéb kutatási módszerek) tervez alkalmazni. 



 

 14

Értékelési szempontok, ajánlatkérő előnyösen értékeli: 

A HungaroControl előnyben részesíti az Ajánlatkérő munkába való bevonását, a tanácsadó és 

a HungaroControl által végzett közös munkát, a tanácsadói személyes jelenlétet – amennyire 

ez ésszerű. Ajánlatkérő preferálja a személyes egyeztetést és interjúkat meghatározott belföldi 

vagy külföldi helyszínen. A HungaroControl preferálja a hétvégi munkavégzés elkerülését. 

Előnyben részesítendő az az ajánlat, amelyben a tanácsadói folyamat egymásra épülő, 

átlátható, strukturált. Ajánlatkérő pozitívan bírálja el, ha az ajánlat minél részletesebben 

ismerteti az együttműködés módját az Ajánlattévő és a HungaroControl között, előnyt jelent, 

ha a feladatelhatárolás és a felelősségek világosan követhetők, valamint a tanácsadói 

munkavégzés a lehető legkisebb munkaszervezési komplexitással, a legkevesebb 

hierarchiával valósul meg. 

 

2.2) A leszállítandó dokumentumok szerkezete, súlyszám 6 

A leszállítandó dokumentumok szerkezetének logikussága, átláthatósága, az értelmezést 

segítő felépítése rendkívül fontos. 

Azoknak a dokumentumoknak az esetében, ahol ez alkalmazható elvárás, és ahol a műszaki 

specifikáció kimondottan nem írja elő meglévő dokumentumstruktúra követését, 

ajánlattevőnek részletesen le kell írnia, hogy az egyes leszállítandó dokumentumok esetében 

milyen dokumentumstruktúrát javasol, azt milyen logikai összefüggések alapján állítja fel. 

 

Értékelési szempontok, ajánlatkérő előnyösen értékeli: 

A HungaroControl előnyben részesíti az ajánlatot, ha az ajánlott dokumentumstruktúrák minél 

ésszerűbb felépítésűek, a struktúra kialakításának logikája minél világosabb, a struktúra minél 

inkább elősegíti egy külső auditor értelmezését. 

 

2.3) Az ANSP-k működésének demonstrált megértése, súlyszám 9 

A megbízás sikeres teljesítésének fontos követelménye, hogy a sikeres ajánlattevő alaposan 

ismerje és értse a légiforgalmi irányító szolgálatok (továbbiakban ANSP, Air Navigation 

Service Provider) működését és működési környezetüket. Ajánlatkérő ezt a megértést 

elsősorban az ajánlatban leírt, a műszaki specifikációban kért feladatok listájából és azok 

lehetséges kezelési módjából fogja értékelni. 

 

Értékelési szempontok, ajánlatkérő előnyösen értékeli: 

A HungaroControl előnyben részesíti az ajánlatot, ha minél jobb megértését mutatja az 
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ANSP-k működésének, valamint a műszaki specifikációban előírt feladatok teljesítése során 

felmerülő kockázatoknak. 

Ajánlatkérő ezen belül elvárja az európai ATM rendszer főbb szereplőinek, nemzetközi 

szervezeteinek, egymáshoz való viszonyának ismeretét, a jogszabályi környezet (egységes 

európai égbolt (SES)) és a piaci folyamatok állandó nyomon követését, a változások ANSP-

kre, HungaroControlra gyakorolt hatásainak vizsgálatát, kockázatok és lehetőségek 

beazonosítását.  

Fontos szempont továbbá az ANSP-k tulajdonosi szerkezetének, működési modelljének, 

jogszabályban előírt teljesítménytervezési folyamatának ismerete, az egyes 

referenciaperiódusok EU által kitűzött célértékeinek nyomon követése.  

Mindezek mellett Ajánlattevő kísérje figyelemmel a funkcionális légtérblokkok (FAB-ok), 

valamint az ANSP-k és más iparági stakeholderek által alkotott stratégiai, műszaki, operatív 

és más jellegű együttműködések tevékenykedését, a szövetségek egymáshoz való viszonyát, a 

(pán)európai ATM rendszer erőviszonyainak alakulását. 

Ezen kívül az ajánlat térjen ki a légiforgalmi irányítás résztevékenységeinek piaci ismeretére, 

kiemelt figyelemmel a HungaroControl működését is meghatározó képzés és szimuláció, 

valamint CNS infrastruktúra nemzetközi helyzetére. 

 

2.4) SESAR működésének demonstrált megértése, súlyszám 9 

A megbízás sikeres teljesítésének fontos követelménye, hogy a sikeres ajánlattevő alaposan 

ismerje és értse a Single European Sky ATM Research (SESAR) működését és pályázati, 

illetve projekt működési környezetüket. Ajánlatkérő ezt a megértést elsősorban az ajánlatban 

leírt, a műszaki specifikációban kért feladatok listájából és azok lehetséges kezelési módjából 

fogja értékelni. 

 

Értékelési szempontok, ajánlatkérő előnyösen értékeli: 

A HungaroControl előnyben részesíti az ajánlatot, ha minél jobb megértését mutatja a SESAR 

működésének, valamint a műszaki specifikációban előírt feladatok teljesítése során felmerülő 

kockázatoknak. 

Az egységes európai égbolt technológiai pillére rendkívül összetett, több fázisból áll, ennek 

megfelelően különböző tevékenységi köröket, stakeholder csoportokat és finanszírozási 

modelleket foglal magába. Ajánlattevőnek minden aspektusra kiterjedően ismernie kell a 

SESAR működését, a HungaroControl SESAR-hoz fűződő érdekeit, lehetőségeit és 

kockázatait, valamint a SESAR egyes fázisaiban végzett tevékenységeit. 
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2.5) A tanácsadói tevékenység munkaterve, mérföldkövekkel, súlyszám:6 

Az ajánlatnak tartalmaznia kell részletes munkatervet. A munkatervnek tartalmaznia kell az 

egyes feladatok, feladatcsoportok és leszállítandók közötti függőségeket is. A munkaterv 

része az idő és erőforrásterv is. 

Az erőforrásterv tartalmazza 

� az egyes feladatcsoportokra fordítani tervezett szállítói erőforrások mennyiségét 

embernapban kifejezve,  

� az egyes feladatcsoportok végrehajtásában a HungaroControltól elvárt erőforrásokat 

embernapban kifejezve szerepkör szerinti bontásban, valamint 

� információt a HungaroControltól várt munka mennyiségére, mértékére, terjedelmére. 

 

A munkák előrehaladásának méréséhez az időtervnek mérföldköveket kell tartalmaznia, amik 

teljesítésén keresztül Ajánlatkérő megbizonyosodhat a munkák megfelelő haladásáról. 

A szerződés teljesítése során az erőforrástervben szereplő mérföldkövektől és a feladatok 

teljesítésének összes időszükségletétől az eseti megrendelésben rögzített feladatok alapján, 

racionális és indokolt keretek között, a stratégiai menedzsment funkció dinamikus folyamatú 

tevékenységéhez mérten eltérni lehetséges. Az egyes mérföldkövekhez rendelt 

időszükségletek, előzetes írásbeli megállapodás alapján változtathatók.  

A HungaroControltól várt munka mennyiségének figyelembe kell vennie, hogy a napi 

munkavégzés érdekei nem sérülhetnek; azokat, különös tekintettel a repülésbiztonság 

közvetlen érdekeire, a HungaroControl előnyben kell, hogy részesítse. Az időtervet (a 

leszállítandók elkészítésének határidejét) ezt figyelembe véve kell kialakítani. 

 

Értékelési szempontok, ajánlatkérő előnyösen értékeli: 

A HungaroControl Ajánlattévőt pozitívan bírálja el, ha  

� a munkaterv megfelelően tagolt és részletes (azaz láthatók a főbb tevékenységek az egyes 

feladatokon belüli, valamint a leszállítandókkal kapcsolatos főbb határidők), az egyes 

feladatok lezárásához ellenőrzési és elfogadási pontok, mérföldkövek kapcsolódnak,  

� a munkatervben szereplő feladatok és azok logikai kapcsolatai megfelelően felépítettek és 

részletezettek, előny a felelősségek elhatárolása (HungaroControl - Szállító és szükség 

esetén fővállalkozó-alvállalkozó vonatkozásban is) és az egyes feladatok egymásra 

épülésének bemutatása, 

� az egyes feladatok végrehajtás tervezéséből megállapítható, hogy az elvárt erőforrás 

mértéke nem követel túlzott erőforrás ráfordítást az Ajánlatkérőtől, de az elvárt közös 
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munkavégzéshez és az adott feladat összetettségéhez képest minél reálisabb a 

HungaroControllal szembeni erőforrásigény, egyértelműek és részletesek a 

HungaroControltól elvárt feladatok, inputok leírásai. 

 

A pontozás a 2.1) – 2.5) értékelési alszempontok esetében, külön – külön az alábbiak 

szerint történik:  

1. Szakértői bizottság bevonásával történik, ahol a bizottság minden tagja az ajánlatokat 

sorba rendezi - a fent ismertetett értékelési tényezők alapján - első helyre sorolva a 

véleménye szerint legjobb ajánlatot.  

2. Ezt követően az ajánlatkérő az egyes ajánlattevők helyezési számait összegzi.  

3. A legalacsonyabb értéket (összesített helyezési számot) megajánló ajánlat kapja a 10 

pontot – mint Ajánlatkérő számára legkedvezőbb ajánlat - a többi ajánlat a 

legkedvezőbb ajánlathoz viszonyítva lineáris arányosítással kerül kiszámításra a 

következő képlet alapján:  

P = (ajánlataktuális - ajánlatlegkedvezőtlenebb) / (ajánlatlegkedvezőbb - ajánlatlegkedvezőtlenebb) x 

(pontszámmaximális –  pontszámminimális) + pontszámminimális 

 

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egyes ajánlatokat szakmailag 

azonos színvonalúnak ítél meg, úgy azonos helyezést adjon. Ebben az esetben a rangsorolás a 

következő helyezéssel folytatódik, azaz ha pl. két, vagy több 1. helyezett van, a következő 

ajánlat a 2. helyezést kapja. 

 

Ha a fenti módszer alkalmazásával tört pontérték keletkezik, akkor azt a kerekítés általános 

szabályainak megfelelően két tizedesjegyre kell kerekíteni.  

 

Ha az adott részszempont szerint minden ajánlat egyforma, akkor minden ajánlat egyformán 

10 pontot kap.  

 

Ajánlatkérő az adott részszempont esetében az adott ajánlat fenti módszerrel megállapított 

pontszámát megszorozza az adott részszemponthoz tartozó súlyszámmal, a szorzatokat pedig 

ajánlatonként összeadja.  
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18. Formai előírások 

Az ajánlat benyújtása kapcsán: 

• Ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az 

ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az 

ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás 

legalább egy része a matricán legyen, másik része pedig az ajánlat lapján. 

• Ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a 

szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem 

kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. 

Ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B 

oldalszám) is köteles elfogadni, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye 

egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni.  

• Ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban 

szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak (1. számú melléklet). 

• Ajánlattevőnek a közbeszerzési dokumentumban megadott információk 

figyelembevételével kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania 1 eredeti példányban és egy 

– a papír alapú példánnyal mindenben megegyező – elektronikus másolati példányban 

(CD/DVD, pendrive), amely tartalmazza a papír alapon benyújtott ajánlatot jelszó nélkül 

olvasható, de nem módosítható .pdf fájlformátumban továbbá a szerződéstervezetet 

szerkeszthető formátumban. 

• Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevőket arra, hogy az ajánlatukban, nyilatkozzanak az 

elektronikus adathordozón benyújtott ajánlat papír alapú (eredeti) ajánlatával történő 

egyezőségéről (3. számú melléklet). 

• Az ajánlatban lévő, minden – az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy az alkalmasság 

igazolásában közreműködő szervezet (vagy személy) által készített – dokumentumot 

(nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre 

jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult 

személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.  

• Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak 

végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is 

kézjeggyel kell ellátni. 

• Amennyiben az ajánlat példánya több elkülönülő részből áll, egyértelműen jelölni kell a 

kötetek számát. 
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• Az ajánlatot becsomagolt állapotban kell benyújtani, a csomagolásnak biztosítani kell a 

következőket: 

• az ajánlat egyes példányai együtt maradjanak (papír alapú ajánlat + elektronikus 

adathordozó) 

• egyértelműen látható legyen, hogy a csomag lezárását követően abból semmit ki nem 

vettek, és/vagy abba semmit be nem tettek, 

• a csomagolás külső felületén megjelölhetőek legyenek a következő pontban felsorolt 

adatok, 

• az ajánlatot tartalmazó csomagon fel kell tüntetni az alábbi adatokat és feliratokat:  

 AJÁNLAT – A HungaroControl Zrt. 2016-2020 vállalati stratégiájának minőségi 

implementációját támogató légiforgalmi irányítási iparági szempontú, általános 

vagy oktatás-, esetlegesen R&D-specifikus üzleti aspektusú, piac-elemzésekkel 

támogatott, alapvetően a EUROCONTROL és ECAC tagállamok vonatkozásában 

kivitelezésre kerülő tanácsadói szolgáltatás. 

 Továbbá:  

 Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejárta előtt! 

• Amennyiben az ajánlat papír alapú példánya és az elektronikus adathordozón beadott 

példánya között eltérés van, úgy az eredeti, papír alapú példány szerint kerül értékelésre 

az ajánlat, ajánlatkérő azt tekinti irányadónak. 

• Az ajánlat ne tartalmazzon semmilyen olyan anyagot, amelyet az ajánlatkérő nem kért be 

(pl. prospektus, reklámanyag, stb.). Amennyiben az ajánlattevő ilyen jellegű anyagokat is 

be kíván nyújtani, úgy ezeket – ha benyújtását feltétlenül szükségesnek tartja – lehetőleg 

az ajánlattól elkülönítve csatolja. 

 

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét a Kbt. 48. § (1)-(5) bekezdésében foglaltakra, 

amelyek szerint: 

1. Az e törvényben meghatározott határidők tekintetében a napokban, hónapokban vagy 

években megállapított határidőbe vagy időtartamba (a továbbiakban együtt: határidő) a 

kezdőnap nem számít bele. Kezdőnap az a nap, amelyre a határidő megkezdésére okot 

adó cselekmény vagy egyéb körülmény esik.  

2. A hónapokban vagy években megállapított határidő azon a napon jár le, amely számánál 

fogva a kezdőnapot követő napnak megfelel; ha ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, a 

hónap utolsó napján. 
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3. Ha a határidő utolsó napja nem munkanapra esik, a határidő csak az ezt követő 

legközelebbi munkanapon jár le. 

4. A hirdetményben (felhívásban) megjelölt határidő a hirdetmény (felhívás) feladását, 

illetve a felhívás közvetlen megküldését követő napon kezdődik. 

5. A Kbt. 48. § (1)-(3) bekezdést az ajánlati kötöttség és a Kbt. 131. § (6) bekezdése szerinti 

időtartam számítása során is alkalmazni kell. 

 

Az ajánlattételi határidő lejártát követően érkezett ajánlatot az ajánlatkérő a Kbt. 73. § (1) 

bekezdés a) pontja alapján érvénytelennek tekinti.  

A határidő után beérkezett ajánlat benyújtásáról jegyzőkönyvet vesz fel, és azt az összes - 

beleértve az elkésett – ajánlattevőnek megküldi (Kbt. 68. § (6) bekezdés). 

 

19. Tárgyalás időpontja, helye 

Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálása körében az Ajánlattevőkkel, az ajánlatok beérkezési 

sorrendjében, külön – külön tárgyalást tart. 

 

Tárgyalás első tervezett időpontja: 2016. október 20. napja 10.00 óra 

Helye: HungaroControl Zrt. (1185 Budapest Igló utca 33-35.) 

 

20. Tárgyalás(ok) lefolytatásának módszere, tárgyalás célja, eredménye 

Tárgyalás lefolytatásának menete:  

A tárgyalás alapját az ajánlattevő által összeállított írásbeli ajánlat képezi. Az Ajánlatkérő az 

érvényes ajánlatot benyújtott Ajánlattevő képviselőjével folytat tárgyalást. A tárgyaláson a 

felek az árat és az ajánlatkérői igényeket, elvárásokat, a műszaki elvárásokat / feltételeket és a 

szerződés részleteit egyeztetik. Ajánlattevő a tárgyalás során az ajánlatában foglalt 

megajánlásoknál az ajánlatkérő számára csak azonos vagy kedvezőbb megajánlásokat tehet. A 

tárgyaláson elhangzó nyilatkozatok jegyzőkönyvben kerülnek rögzítésre, amelyet, a tárgyalás 

lezárását követően a felek részéről kijelölt egy-egy képviselő ír alá.  

 

Tárgyalás lefolytatásának módszere: 

Az ajánlatkérő egy tárgyalási fordulót tervez, az ajánlattevőkkel külön – külön [az ajánlatok 

beérkezési sorrendjében] tárgyal. (Szükség esetén a felek további tárgyalási fordulót 

tarthatnak.) 
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A tárgyalásról jegyzőkönyvet vezet, ahol rögzíti: 

• Ajánlattevő megjelent képviselőit, tárgyalási jogosultságát; 

• A tárgyalás helyét, időpontját, tárgyát, résztvevőit; 

• Az ajánlattételi felhívás, illetve benyújtott ajánlat azon pontjait, amelyeket a tárgyaláson a 

felek valamelyike módosítani javasol, ennek indokával együtt, valamint a másik fél erre 

adott válaszokat; 

• Az ajánlattevőt érintő kérdéseket-válaszokat; 

• A véglegesített, elbírálásra javasolt ajánlat egyeztetését; 

• A tárgyalás berekesztésének tényét, időpontját, a véglegesített ajánlathoz fűződő 

kötöttségre való figyelmeztetést; 

• Az eljárás további menetéről szóló tájékoztatást; 

• A tárgyaló felek aláírásait; 

• A jegyzőkönyvvezető és hitelesítő aláírásait. 

 

Tárgyalás célja, eredménye: 

Az Ajánlatkérő célja a beszerzés tárgyának pontosítása, az együttműködés rendjének 

egyeztetése. 

Az ajánlattevő a tárgyalás alatt, vagy ezt követően az Ajánlatkérő által megadott időpontig 

erősítheti meg, vagy módosíthatja ajánlatát. 

 

Végleges ajánlatok: 

Az Ajánlattevők az Ajánlatkérő által megadott időpontig (végső ajánlatok benyújtása) 

erősíthetik meg, vagy módosíthatják ajánlatukat. 

 

A végleges írásbeli ajánlatok benyújtásának idejét, helyét, módját és formai követelményeit 

az utolsó tárgyaláson vagy a tárgyalások lezárásaként kiadott végleges ajánlattételi 

felhívásban adja meg Ajánlatkérő. 

 

A végleges írásbeli ajánlatok benyújtásával – ajánlati kötöttség jön létre (ajánlati kötöttség 

ideje 30 nap), amely azt jelenti, hogy ezt követően az ajánlatot már nem lehet módosítani.  
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Ha az Ajánlatkérő az eljárás eredményét kihirdette (az összegezést megküldte), a szerződést a 

felhívásnak, illetőleg a dokumentációnak és az ajánlatnak a tárgyalás – illetve adott esetben a 

végleges írásbeli ajánlat tartalma szerinti – befejezésekori tartalma szerint kell megkötni. 

 

21. Fizetési feltételek / szerződést biztosító mellékkötelezettségek / biztosíték 

Ajánlatkérő előleget nem fizet, részvételre jelentkező előlegre nem jogosult. 

A kifizetés, számlázás pénzneme: HUF 

 

A közbeszerzési eljárás keretében kiválasztásra kerülő nyertes ajánlattevő a jogszabályi 

előírásoknak megfelelően jogosult számlát kiállítani.   

 

Az ajánlatkérő jelen szerződésben – és az eseti megrendelésekben – meghatározott feladatok 

maradéktalan és hibátlan teljesítését követően, az erről szóló teljesítésigazolás alapján a 

jogszabályok és a szerződés által előírt tartalmi és formai feltételeknek megfelelően kiállított 

számla kézhezvételét követően a Kbt. 135. § (1), (3) és (6) bekezdésében foglaltaknak 

megfelelően, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130 §-a szerinti 

határidőben teljesíti Megbízott szerződésben megjelölt bankszámlájára történő átutalással.  

 

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. Ajánlatkérő előleget nem biztosít. 

Az ellenszolgáltatás teljesítésnek feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.  

 

Az ellenszolgáltatás teljesítésnek részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza. 

 

22. Tájékoztatás a Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján 

Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (5) bekezdésben előírtaknak megfelelően az alábbiak szerint adja 

meg azoknak a szervezeteknek a nevét amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 

73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell 

felelni 

 

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ)  

Székhely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. 

Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839. 
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Tel.: +36-1-476-1100 

Fax: +36-1-476-1390 

Honlap: www.antsz.hu  

 

Nemzetgazdasági Minisztérium, Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkárság 

1051 Budapest, József nádor tér 2-4 

Postai cím: 1369 Budapest Pf.: 481. 

Telefon: +36 (l) 795-1400 

Fax: +36 (l) 318-2570 

Honlap: www.kormany.hu   

 

NAV   

Székhely: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.  

Tel.: +36- 1-428-5100 

Fax: +36-1- 428-5382  

Honlap: www.apeh.hu  

 

Nemzetgazdasági Minisztérium 

H-1051 Budapest, József nádor tér 2-4.  

Levelezési cím: 1369 Budapest Pf.: 481. 

Telefax: +36-1-795-0716  

Telefon: 

NGM (József nádor tér 2-4.): +36 1 795-1400 

NGM (Kálmán Imre u. 2): +36 1 472-8000 

NGM (Honvéd u. 13-15): +36 1 374-2700 

E-mail: ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu   

Honlap: http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/elerhetosegek   

 

Földművelésügyi Minisztérium  

Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. 

Postai cím: 1860 Budapest 

Telefon: 06-1-795-2000 

Telefax: 06-1-795-0200  

Honlap: http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/elerhetosegek  
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Közbeszerzési Hatóság 

Székhely: 1026 Budapest, Riadó utca 5. 

Postafiók cím: 1525. Pf. 166. 

Telefon: 06-1-882-8502 

Telefax: 06-1-882-8503 

Honlap: http://www.kozbeszerzes.hu/  

 

23. Az Ajánlattételi felhívás megküldésének napja 

2016. október 04. 
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II. 
MELLÉKLETEK 

Igazolások, nyilatkozatok jegyzéke, ajánlott igazolás- és nyilatkozatminták. 
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A Kbt. 67. § (1) szerinti, ajánlatban csatolandó nyilatkozatok / igazolások jegyzéke 
 

1. számú melléklet 
TARTALOMJEGYZÉK 2 

 
„A HungaroControl Zrt. 2016-2020 vállalati stratégiájának minőségi implementációját 
támogató légiforgalmi irányítási iparági szempontú, általános vagy oktatás-, esetlegesen 

R&D-specifikus üzleti aspektusú, piac-elemzésekkel támogatott, alapvetően a 
EUROCONTROL és ECAC tagállamok vonatkozásában kivitelezésre kerülő tanácsadói 

szolgáltatás” 
 

 Oldalszám 
Felolvasólap – megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy 
által aláírva. (2. számú melléklet) 

 

Tartalomjegyzék (oldalszámokkal ellátva, az oldalak összege 
dokumentálva) (1. számú melléklet) 

 

Ajánlattételi nyilatkozat, megfelelő képviseleti jogosultsággal 
rendelkező személy által aláírva, eredeti példány (3. számú melléklet) 

 

Az ajánlattevőnél azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási 
címpéldánya(i) vagy a 2006. évi V. törvény 9. § szerinti aláírási-mintája 
aki(k) az ajánlatot, illetve annak részét képező nyilatkozatokat aláírták 
(egyszerű másolat) 
vagy 
Nyilatkozat az ajánlat aláírásáról – megfelelő képviseleti jogosultsággal 
rendelkező személy által aláírva. (4. számú melléklet) 

 

Cégjegyzésre jogosult személytől származó, a meghatalmazott aláírását 
is tartalmazó legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 
meghatalmazás – opcionális 

 

Együttműködési megállapodás a kért tartalommal – opcionális, 
amennyiben közös az ajánlattétel 

 

Nyilatkozat a kizáró okok ajánlattételi szakaszban való fenn nem 
állásáról – megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által 
aláírva. (5. számú melléklet) 
vagy 
Igazolások, amelyek szerint az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén 
minden tag) az ajánlattételi szakaszban sem tartozik a kizáró okok 
hatálya alá – opcionális, abban az esetben, ha a részvételi szakaszban 
benyújtott igazolás vagy nyilatkozat már nem alkalmas az előírtak 
bizonyítására. 

 

Nyilatkozat a kiegészítő tájékoztatásokról – megfelelő képviseleti 
jogosultsággal rendelkező személy által aláírva. (6. számú melléklet) – 
opcionális 

 

Meghatalmazás minta – opcionálisan (7. számú melléklet)  
Nyilatkozat változásbejegyzési eljárásról – megfelelő képviseleti 
jogosultsággal rendelkező személy által aláírva. (8. számú melléklet) 

 

Szerződéses Feltételek – ajánlati elemek és adatok szerint kitöltött – 
tervezete, amely tartalmazza az esetleges szerződéses feltételekre 

 

                                                 
2 A tartalomjegyzéket a benyújtásra kerülő ajánlat tartalmának megfelelően aktualizálni kell! 
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 Oldalszám 
vonatkozó módosítási javaslatokat, észrevételeket (változáskövetővel) 
(9. számú melléklet) 
Egyéb iratok, nyilatkozatok, továbbá az ajánlattevő által fontosnak 
tartott dokumentumok 

 

 
Az ajánlat mellett – de egybe csomagolva – csatolva: 

1 példány elektronikus adathordozó (CD vagy DVD): szerződés – ajánlati elemek és 
adatok szerint kitöltött – tervezete, amely tartalmazza az esetleges szerződéses 
feltételekre vonatkozó módosítási javaslatokat, észrevételeket (változáskövetővel) 
Microsoft Office Word formátumban. 
1 példány elektronikus adathordozó (CD vagy DVD), amely az ajánlatot tartalmazza 
jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható formátumban (.pdf) 
 
Az ajánlat … folyamatosan számozott oldalt tartalmaz.  
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2. számú melléklet 
FELOLVASÓLAP  

 
„A HungaroControl Zrt. 2016-2020 vállalati stratégiájának minőségi implementációját 
támogató légiforgalmi irányítási iparági szempontú, általános vagy oktatás-, esetlegesen 

R&D-specifikus üzleti aspektusú, piac-elemzésekkel támogatott, alapvetően a 
EUROCONTROL és ECAC tagállamok vonatkozásában kivitelezésre kerülő tanácsadói 

szolgáltatás” 
 

Önálló ajánlat esetén3: 

Ajánlattevő neve:  

Ajánlattevő székhelye:  

Kapcsolattartó személy neve:  

Kapcsolattartó személy postacíme:  

Kapcsolattartó személy telefonszáma:  

Kapcsolattartó személy telefax száma:  

Kapcsolattartó személy e-mail címe:  

 
Közös ajánlattétel esetén4: 

Közös ajánlattevők neve:  

Közös ajánlattevők 1. tagjának neve  

Közös ajánlattevők 1. tagjának székhelye:  

Közös ajánlattevők 2. tagjának neve  

Közös ajánlattevők 2. tagjának székhelye:  

…5  

Közös ajánlattevők nevében eljáró cég neve 
(Kbt. 35. § (2) bekezdés szerint):  

                                                 
3 Közös ajánlattétel esetén törölhető. 
4 Önálló ajánlattétel esetén törölhető. 
5 Szükség szerint további sorokkal bővíthető 
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A Közös ajánlattevők nevében 
kapcsolattartására meghatalmazott személy 
neve: 

 

A Közös ajánlattevők nevében 
kapcsolattartására meghatalmazott személy 
postacíme: 

 

A Közös ajánlattevők nevében 
kapcsolattartására meghatalmazott személy 
telefonszáma: 

 

A Közös ajánlattevők nevében 
kapcsolattartására meghatalmazott személy 
telefax száma: 

 

A Közös ajánlattevők nevében 
kapcsolattartására meghatalmazott személy 
e-mail címe: 

 

 
 
Ajánlattevő a szerződés teljesítését az alábbi - számszerűsíthető adatok - szerint vállalja: 
 
1. Ajánlati ár (nettó óradíj) ……. Ft /óra 

2. A szakmai ajánlat minősége, 
kidolgozottsága 

--- nem szükséges kitölteni--- 

2.1. Alkalmazni kívánt módszertan 
megalapozottsága 

--- nem szükséges kitölteni--- 

2.2. A leszállítandó dokumentumok 
szerkezete  

--- nem szükséges kitölteni--- 

2.3. Az ANSP-k működésének demonstrált 
megértése  

--- nem szükséges kitölteni--- 

2.4. SESAR működésének demonstrált 
megértése  

--- nem szükséges kitölteni--- 

2.5. A tanácsadói tevékenység munkaterve, 
mérföldkövekkel  

--- nem szükséges kitölteni--- 

 
Kelt:  
 

 ……………………………… 
cégszerű aláírás 
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3. számú melléklet 
 

Ajánlattételi nyilatkozat (Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint)6 
 
„A HungaroControl Zrt. 2016-2020 vállalati stratégiájának minőségi implementációját 
támogató légiforgalmi irányítási iparági szempontú, általános vagy oktatás-, esetlegesen 

R&D-specifikus üzleti aspektusú, piac-elemzésekkel támogatott, alapvetően a 
EUROCONTROL és ECAC tagállamok vonatkozásában kivitelezésre kerülő tanácsadói 

szolgáltatás” 
 

Alulírott …………………………………….... (név), mint a(z) 
.......…………............…………………… (ajánlattevő / közös ajánlattevő megnevezése) 
………………………. (ajánlattevő / közös ajánlattevő székhelye) nevében nyilatkozattételre 
jogosult a fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben 
 

a z  a l á b b i  n y i l a t k o z a t o t  t e s s z ü k : 
 
1. A részvételi felhívásban, ajánlattételi felhívásban foglalt valamennyi követelmény, 

utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után, a Kbt. 66. § (2) bekezdésének 
foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentjük, hogy a részvételi, ajánlattételi felhívásban 
és közbeszerzési dokumentumban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük 
és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk. 

2. Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy jelen közbeszerzési dokumentumban 
rögzítetteket, illetve a tárgyaláson véglegesített, a tárgyi feladat ellátásával összefüggő 
kötelezettségeinket maradéktalanul teljesítjük az ajánlatunkban rögzítettek szerint 
illetőleg annál kedvezőbb feltételekkel. 

3. Elfogadjuk, hogy ajánlatunkat érvénytelennek nyilvánítják, ha fennállnak a Kbt.-ben 
meghatározott összeférhetetlenségi követelmények.  

4. Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye 
nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés 
teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen 
felelősek mind a közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött 
szerződés teljesítése során. 

5. Tudomásul vesszük, hogy a megadott ajánlattételi feltételek ránk, mint Ajánlattevőre 
nézve kötelező érvényűek. 

6. Kijelentjük, hogy a Kbt. előírásait, az Ajánlattételi felhívás és közbeszerzési 
dokumentumban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelményt, utasítást, kikötést 
és a műszaki leírásban megadott feltételeket ismerjük, megértettük. Az Ajánlatételi 
felhívás és közbeszerzési dokumentum alkalmas volt arra, hogy megfelelő ajánlatot 
készíthessünk, és ajánlatunkat ennek figyelembevételével készítettük el. 

7. Tudomásul vesszük, hogy Önök a legjobb ár-érték arányú ajánlatot kívánják kiválasztani. 

8. Tudomásul vesszük, hogy a közbeszerzési dokumentum adatait csak az ajánlattételhez 
hasznosíthatjuk, más célra történő felhasználása tilos. 

                                                 
6Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő azonos tartalommal köteles aláírni. 
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9. Vállaljuk, hogy ajánlatunkat az ajánlati kötöttség beálltától számítva legalább 30 napig 
fenntartjuk. Tudomásul vesszük, hogy ajánlatunkat ezen ajánlati kötöttség időtartama 
alatt nem változtathatjuk meg. 

10. Kijelentjük, hogy a fent említett közbeszerzési eljárásban elektronikus formában 
benyújtott ajánlat (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf fájl) teljes mértékben 
megegyezik a papír alapon benyújtott (eredeti) ajánlattal. 

11. Kijelentjük, hogy a fent említett közbeszerzési eljárásban valamennyi az eljárás során 
kibocsátott kiegészítő tájékoztatást jelen ajánlatunk elkészítése során figyelembe vettük.7 

12. Kijelentjük, hogy az ajánlatunkban majd későbbiekben hiánypótlásunkban becsatolt 
fordítás(ok) tartalma mindenben megfelel az eredeti szövegnek, annak tartalmáért 
felelősséget vállalunk.8 

13. Kijelentjük, hogy jelen ajánlat részét képező valamennyi dokumentum tartalma megfelel 
a valóságnak, azok tartalmáért felelősséget vállalunk. 

 
Jelen nyilatkozatot a HungaroControl Zrt. (1185 Budapest, Igló. u. 33-35.) ajánlatkérő által 
„A HungaroControl Zrt. 2016-2020 vállalati stratégiájának minőségi implementációját 
támogató légiforgalmi irányítási iparági szempontú, általános vagy oktatás-, esetlegesen 
R&D-specifikus üzleti aspektusú, piac-elemzésekkel támogatott, alapvetően az 
EUROCONTROL és ECAC tagállamok vonatkozásában kivitelezésre kerülő tanácsadói 
szolgáltatás” tárgyú tárgyalásos közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként tesszük. 
 
 
Kelt: 
 

………………..……………………………… 
cégszerű aláírás / meghatalmazott aláírása 

 

                                                 
7 Opcionális – ha volt(ak) kiegészítő tájékoztatás(ok). 
8 Opcionális – ha az ajánlat tartalmaz felelős fordítást. 
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4. számú melléklet 
 

NYILATKOZAT AZ AJÁNLAT ALÁÍRÁSÁRÓL 910 
 
„A HungaroControl Zrt. 2016-2020 vállalati stratégiájának minőségi implementációját 
támogató légiforgalmi irányítási iparági szempontú, általános vagy oktatás-, esetlegesen 

R&D-specifikus üzleti aspektusú, piac-elemzésekkel támogatott, alapvetően az 
EUROCONTROL és ECAC tagállamok vonatkozásában kivitelezésre kerülő tanácsadói 

szolgáltatás” 
 
Alulírott …, mint a(z) ... (székhely: …) ajánlattevő/közös ajánlattevő11 cégjegyzésre jogosult / 
meghatalmazott12 képviselője nyilatkozom, hogy az ajánlatot, illetve az abban szereplő 
nyilatkozatokat – a részvételi jelentkezéssel egyezően – mint cégjegyzésre jogosult / 
meghatalmazott13 személy írom alá, aláírási címpéldányom, illetve a 2006. évi V. törvény 9. § 
szerinti aláírási-mintám / meghatalmazásom és a meghatalmazó aláírási címpéldánya14 a 
részvételi jelentkezésben már csatolásra került. 

 
Jelen nyilatkozatot a HungaroControl Zrt. (1185 Budapest, Igló. u. 33-35.) ajánlatkérő által 
„A HungaroControl Zrt. 2016-2020 vállalati stratégiájának minőségi implementációját 
támogató légiforgalmi irányítási iparági szempontú, általános vagy oktatás-, esetlegesen 
R&D-specifikus üzleti aspektusú, piac-elemzésekkel támogatott, alapvetően az 
EUROCONTROL és ECAC tagállamok vonatkozásában kivitelezésre kerülő tanácsadói 
szolgáltatás” tárgyú tárgyalásos közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként tesszük. 

 
Kelt: 
 

………………..……………………………… 
cégszerű aláírás / meghatalmazott aláírása 

 

                                                 
9 Opcionális – a valós adatok alapján csak akkor kell benyújtani, ha a nyilatkozatban foglaltak vonatkoznak rá. 
10 Közös ajánlattétel esetén a tagoknak ezt a nyilatkozatot külön-külön kell kitölteniük. 
11 Nem kívánt rész törlendő. 
12 Nem kívánt rész törlendő. 
13 Nem kívánt rész törlendő. 
14 Nem kívánt rész törlendő. 
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5. számú melléklet 
 

NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOK AJÁNLATTÉTELI SZAKASZBAN V ALÓ FENN NEM 

ÁLLÁSÁRÓL 1516 
 

„A HungaroControl Zrt. 2016-2020 vállalati stratégiájának minőségi implementációját 
támogató légiforgalmi irányítási iparági szempontú, általános vagy oktatás-, esetlegesen 

R&D-specifikus üzleti aspektusú, piac-elemzésekkel támogatott, alapvetően az 
EUROCONTROL és ECAC tagállamok vonatkozásában kivitelezésre kerülő tanácsadói 

szolgáltatás” 
 

Alulírott …………………………………….... (név), mint a(z) 
.......…………............…………………… (ajánlattevő / közös ajánlattevő megnevezése) 
………………………. (ajánlattevő / közös ajánlattevő székhelye) nevében nyilatkozattételre 
jogosult a fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben nyilatkozom, 
hogy a közbeszerzési eljárás Részvételi Felhívásában megjelölt kizáró okok – Kbt. 62. § (1) 
bekezdés a-p) pontjában valamint a 62. § (2) bekezdés a-b) pontjában meghatározott kizáró 
okok – nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakaszában sem.  
 
Kijelentem továbbá, hogy a közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakaszában alvállalkozóinkkal, 
valamint az általunk az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezetekkel szemben 
sem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) bekezdés a-p) pontjában valamint a 62. § (2) bekezdés a-b) 
pontjában meghatározott kizáró okok. 
 
Az előírt kizáró okok igazolására a közbeszerzési eljárás részvételi szakaszában 
általunk/alvállalkozóink/alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezeteink által 
benyújtott – részvételi jelentkezésünkhöz csatolt – igazolások, nyilatkozatok az eljárás 
ajánlattételi szakaszában is alkalmasak az előírtak bizonyítására. 
 
Jelen nyilatkozatot a HungaroControl Zrt. (1185 Budapest, Igló. u. 33-35.) ajánlatkérő által 
„A HungaroControl Zrt. 2016-2020 vállalati stratégiájának minőségi implementációját 
támogató légiforgalmi irányítási iparági szempontú, általános vagy oktatás-, esetlegesen 
R&D-specifikus üzleti aspektusú, piac-elemzésekkel támogatott, alapvetően az 
EUROCONTROL és ECAC tagállamok vonatkozásában kivitelezésre kerülő tanácsadói 
szolgáltatás” tárgyú tárgyalásos közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként tesszük. 
 
Kelt: 
 

………………..……………………………… 
cégszerű aláírás / meghatalmazott aláírása 

                                                 
15 Opcionális – a valós adatok alapján csak akkor kell benyújtani, ha a nyilatkozatban foglaltak vonatkoznak rá. 
16 Közös ajánlattétel esetén a tagoknak ezt a nyilatkozatot külön-külön kell kitölteniük. 
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6. számú melléklet 
 

NYILATKOZAT A KIEGÉSZÍT Ő TÁJÉKOZTATÁS (OK)RÓL17 
 

„A HungaroControl Zrt. 2016-2020 vállalati stratégiájának minőségi implementációját 
támogató légiforgalmi irányítási iparági szempontú, általános vagy oktatás-, esetlegesen 

R&D-specifikus üzleti aspektusú, piac-elemzésekkel támogatott, alapvetően az 
EUROCONTROL és ECAC tagállamok vonatkozásában kivitelezésre kerülő tanácsadói 

szolgáltatás” 
 
Alulírott …………………………………….... (név), mint a(z) 
.......…………............…………………… (ajánlattevő / közös ajánlattevő megnevezése) 
………………………. (ajánlattevő / közös ajánlattevő székhelye) nevében nyilatkozattételre 
jogosult a fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben kijelentem, 
hogy a fent említett közbeszerzési eljárásban – valamennyi – az eljárás során kibocsátott 
kiegészítő tájékoztatást átvettem és jelen ajánlat elkészítése során az(oka)t figyelembe vettem. 
 
Jelen nyilatkozatot a HungaroControl Zrt. (1185 Budapest, Igló. u. 33-35.) ajánlatkérő által 
„A HungaroControl Zrt. 2016-2020 vállalati stratégiájának minőségi implementációját 
támogató légiforgalmi irányítási iparági szempontú, általános vagy oktatás-, esetlegesen 
R&D-specifikus üzleti aspektusú, piac-elemzésekkel támogatott, alapvetően az 
EUROCONTROL és ECAC tagállamok vonatkozásában kivitelezésre kerülő tanácsadói 
szolgáltatás” tárgyú tárgyalásos közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként tesszük. 
 
 
Kelt: 
 

………………..……………………………… 
cégszerű aláírás / meghatalmazott aláírása 

 

                                                 
17 Opcionális – ha volt(ak) kiegészítő tájékoztatás(ok) 
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7. számú melléklet 
 

MEGHATALMAZÁS 18 
minta 

 
 

Alulírott, mint a ……………………………………………..… ajánlattevő 
(székhely:………….……………..)  képviseletre jogosult tagja meghatalmazom 
……………………………, hogy a HungaroControl Zrt. (1185 Budapest, Igló u. 33-35.) mint 
ajánlatkérő által „A HungaroControl Zrt. 2016-2020 vállalati stratégiájának minőségi 
implementációját támogató légiforgalmi irányítási iparági szempontú, általános vagy 
oktatás-, esetlegesen R&D-specifikus üzleti aspektusú, piac-elemzésekkel támogatott, 
alapvetően az EUROCONTROL és ECAC tagállamok vonatkozásában kivitelezésre 
kerülő tanácsadói szolgáltatás”  tárgyában megindított kétszakaszos tárgyalás közbeszerzési 
eljárásban a ………………………………………… (ajánlattevő) képviseletében eljárjon, a 
tárgyaláson társaságunkat képviselje, és a ……………………………………………….. 
(ajánlattevő) képviseletében jognyilatkozatot tegyen. 
 
 
Kelt.:  
 
 
 

………………..………………………… 
cégszerű aláírás 

 
 
 
A meghatalmazást elfogadom: 
 
    
 

………………..………………………… 
aláírás 

 
 
 
 
 
 
Előttünk, mint tanúk előtt: 
 

                                                 
18 Amennyiben a részvételi jelentkezésben már becsatolásra került a tárgyalási képviseletre vonatkozó 
meghatalmazás, akkor nem szükséges csatolni. 
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8. számú melléklet 
 

NYILATKOZAT VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSI ELJÁRÁSRÓL  
 
„A HungaroControl Zrt. 2016-2020 vállalati stratégiájának minőségi implementációját 
támogató légiforgalmi irányítási iparági szempontú, általános vagy oktatás-, esetlegesen 

R&D-specifikus üzleti aspektusú, piac-elemzésekkel támogatott, alapvetően az 
EUROCONTROL és ECAC tagállamok vonatkozásában kivitelezésre kerülő tanácsadói 

szolgáltatás” 
 
Alulírott …………………………………….... (név), mint a(z) 
.......…………............…………………… (ajánlattevő / közös ajánlattevő megnevezése) 
………………………. (ajánlattevő / közös ajánlattevő székhelye) nevében nyilatkozattételre 
jogosult a fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben 

 
n y i l a t k o z o m, hogy 

 

a) változásbejegyzési eljárás társaságunkkal szemben nincs folyamatban. 

b) társaságunkkal szemben változásbejegyzési eljárás van folyamatban, melyre vonatkozóan 
csatoljuk a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak 
érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, egyszerű másolati példányban. 

 
Jelen nyilatkozatot a HungaroControl Zrt. (1185 Budapest, Igló. u. 33-35.) ajánlatkérő által 
„A HungaroControl Zrt. 2016-2020 vállalati stratégiájának minőségi implementációját 
támogató légiforgalmi irányítási iparági szempontú, általános vagy oktatás-, esetlegesen 
R&D-specifikus üzleti aspektusú, piac-elemzésekkel támogatott, alapvetően az 
EUROCONTROL és ECAC tagállamok vonatkozásában kivitelezésre kerülő tanácsadói 
szolgáltatás” tárgyú tárgyalásos közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként tesszük. 
 
Kelt: 
 

………………..……………………………… 
cégszerű aláírás / meghatalmazott 

aláírása19 
 
 
 
 

Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) vagy az „a)” pont, vagy a „b)” pont szerinti 
nyilatkozatot kell megtennie, a cég valós adati alapján. Nem kívánt rész törlendő! 

                                                 
19 Közös ajánlattétel esetén a tagoknak ezt a nyilatkozatot külön-külön kell kitölteniük. 
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9. számú melléklet 
 

MEGBÍZÁSI SZERZ ŐDÉS20 
 
 
Külön mellékeltben, a részvételi szakaszban tájékoztatásul már kiadva. 

                                                 
20 Ajánlattevők figyelmébe: 
Kérjük a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy módosítási javaslataikat a szövegszerkesztő program korrektúra  
(változáskövető) funkciójának használatával szíveskedjenek a szerződés szövegben jelezni. A módosítási 
javaslatokkal ellátott és megfelelően kiegészített szerződéstervezetet kérjük, szíveskedjenek az ajánlatukba 
kinyomtatva becsatolni, továbbá elektronikus adathordozón (CD, DVD) az ajánlatukhoz mellékelni. 
Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az Ajánlattevők által javasolt módosítások és 
kiegészítések elfogadásának illetve elutasításának jogát fenntartja, azok elfogadására nem köteles. 


