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FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE 

a Kbt. 122. § (7) a) pont szerint 

 

független külső minőségbiztosítás tevékenység ellátására a „Struktúraváltás a 

Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt-nél” című, TIOP-2.2.4-09/1-

2010-0023 azonosítószámú projekt keretében megvalósuló infrastruktúrafejlesztés során 

 

 

1. Az ajánlatkérő 

Neve: Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.  

Címe: 8200 Veszprém, Kórház u. 1. 

Kapcsolattartó: Horváth Alexandra 

Telefonszáma: 06-1-3917124 

Telefaxszáma: 06-1-3917125 

E-mail címe: info@hospitalker.hu 

 

 

2. A közbeszerzési eljárás fajtája: hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos a Kbt. 122. § 

(7) bekezdés a) pontja szerint 

 

 

3. Tárgyalásos eljárás esetén annak indokolása: a szolgáltatás beszerzésének becsült 

értéke nem éri el a nettó 25 millió forintot, és nem kell egybeszámítani az ajánlatkérő más 

beszerzésével, ezért ajánlatkérő a Kbt. 122. § (7) bekezdés szerinti eljárást folytatja le. 

 

 

4. A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy versenypárbeszéd esetében az ismertető 

rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak beszerzési helye és pénzügyi 

feltételei: 

Ajánlatkérő dokumentációt készít. Ajánlatkérő a dokumentációt térítésmentesen 

elektronikus úton az ajánlattételre felkért ajánlattevők részére megküldi. 

 

 

5. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 

 

Az eljárás célja független külső minőségbiztosítási tevékenység ellátásának beszerzése a 

„Struktúraváltás a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt-nél” című, 

TIOP-2.2.4-09/1-2010-0023 azonosítószámú projekt keretében megvalósuló 

infrastruktúrafejlesztés során. 

 

A független külső minőségbiztosítási tevékenység ellátása a megvalósítás célokhoz kötött, 

minőségi követelményeinek biztosítása érdekében történik. A szakértő tevékenysége 

elkülönül a projekt irányítási struktúrájától. A minőségbiztosítási szakértő a Veszprém 

Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. főigazgatója felé tartozik egyedül 

felelősséggel és elszámolással. 

 

A minőségbiztosítási szakértő felelőssége és az elvégzendő feladatok: 

• a projekt tervszerűségének biztosítása; 

• a szerződésben meghatározott célok megvalósulásának követése; 

• a szerződésben meghatározott működési rend betartásának ellenőrzése; 



 

2 

• a döntési folyamatok dokumentáltságának ellenőrzése; 

• a feladat kiadás és számonkérés hatékonyságának elősegítése; 

• a feladat elvégzéséhez szükséges erőforrások meglétének ellenőrzése; 

• a projekt kockázatok kezelésének elősegítése és ellenőrzése; 

• a projekt megvalósítása folyamán felmerülő problémák és kockázatok folyamatos 

feltárása; 

• az átadás-átvételi folyamatban való aktív részvétel; 

• projekt által szállított termékek és dokumentumok minőségbiztosítása; 

• a projekt szakmai és pénzügyi monitoring rendszerének kiépítése és folyamatos 

működtetése; 

• a Projekt Alapító Dokumentum szerinti menedzsment működés negyedéves 

monitorozása. 

 

A TIOP-2.2.4-09/1-2010-0023 azonosítószámú projekt legfontosabb számszerűsíthető 

adatai:  

 

Fejlesztéssel érintett terület: ~ 8123,7 m2 nettó 

Tervezett új építés: ~ 415,5 m2 nettó 

A beruházás fő tervezett költség adatai: 

Teljes költségvetés: ~ 4 794 386 396 Ft bruttó 

Építési beruházás összesen: ~ 1 580 000 000 Ft bruttó 

Orvostechnikai eszközök beszerzése ~ 2 460 050 025 Ft bruttó 

 

CPV kód:   72224200-3 

 

 

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

lefolytatják: Megbízási szerződés  

 

 

7. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 2014. március 1. 

 

 

8. A teljesítés helye:  

 

8200 Veszprém, Kórház u. 1. 

Hrsz.: 5083 

NUTS-kód: HU213 

 

 

9. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkozó jogszabályokra 

hivatkozás: 

 

Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 130. §, a 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet, valamint 

a hatályos Támogatási Szerződésnek megfelelően közvetlen szállítói finanszírozással 

történik havonta egyenlő összegekben.  

A szolgáltatás ellenértékének folyósítására szállítói finanszírozás keretében kerül sor, 

mely során a Kedvezményezett által teljesítendő önrész előzetes megtérítése helyett a 

Támogató (Nemzeti Fejlesztési Ügynökség) az önerő összegét a hatályos Támogatási 
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Szerződésben szereplő támogatás összegének szállító felé történő folyósításával teljesíti a 

Kedvezményezett nevében. 

Az önerő tekintetében a kifizetés 30 napos fizetési határidővel történik. 

Az önerőn túl 45 napos fizetési határidővel történik a kifizetés (tekintettel arra, hogy a 

beszerzés támogatásból valósul meg, az ajánlatkérő 45 napos fizetési határidőben kíván 

megállapodni, mivel a támogatásból történő kifizetés ilyen határidővel történik. A 

kifizetésre a 4/2011. Korm. r. 59. § (3) bekezdés vonatkozik, így a szerződéssel 

kapcsolatos ezen egyedi körülmények miatt kizárólag ilyen határidővel tud sor kerülni a 

kifizetésekre).  

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény. 36/A. § alapján kifizetés csak akkor 

történhet, ha a számlázó fél nemleges adóigazolást ad, vagy a NAV köztartozás mentes 

adózói adatbázisában szerepel. 

 

A Kbt. 131. § (2) bekezdése és a 4/2011 (I.28) Korm. rendelet 57.§ (1b) bekezdése 

alapján Ajánlatkérő a szerződés elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű 

szállítói előleg igénylésének lehetőségét biztosítja az Ajánlattevő számára. A szállítói 

előleg igénylésére a 4/2011. (I.28) Korm. rendelet 57.§ (1b) - (1g) bekezdései, 

kifizetésére a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12.§ (1) - (3) bekezdései irányadók. 

Jelen szerződés aláírásával egyidejűleg Ajánlattevő nyilatkozik, hogy a szállítói előleg 

folyósítását igényli / nem igényli, éspedig milyen összegben. 

A szállítói előleget (előlegbekérő dokumentumon keresztül) az Ajánlattevő  közvetlenül a 

Közreműködő Szervezettől (ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., 1134 

Budapest, Váci út 45. „C” épület) igényelheti az Ajánlatkérő egyidejű értesítése mellett. 

Az Ajánlatkérő az értesítéstől számított 5 napon belül jelezheti a szállítói előleggel 

kapcsolatos fenntartását a Közreműködő Szervezet felé, ennek hiányában a szállítói 

előleg-igénylést az Ajánlatkérő részéről elfogadottnak kell tekinteni. A jóváírt előlegről 

az Ajánlattevő számlát állít ki és haladéktalanul megküldi azt az Ajánlatkérőnek. Az 

előleg is a fordított áfa szabályai szerint kezelendő. Ajánlattevő jelen szerződés 

aláírásával tudomásul veszi, hogy az előleggel történő elszámolást a kormányrendeletben 

felhatalmazott Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által részletesen szabályozott módon 

köteles megtenni. 

A Támogató Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elvárása szerint az igényelt előleg összegére 

előleg-visszafizetési biztosítékot kell nyújtania az ajánlattevőnek a Kbt. 126. § (6) b) pont 

szerint. 

 

 

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

ajánlatot, valamint a részajánlattétel lehetősége vagy annak kizárása: 

Sem többváltozatú ajánlat, sem részajánlat nem tehető. 

 

 

11. Az ajánlatok értékelési szempontja, az összességében legelőnyösebb ajánlat értékelési 

szempontja esetén a Kbt. 71. § (3) bekezdése szerinti adatokat a 71. § (5) bekezdésére 

figyelemmel: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás (Kbt. 71. § (2) a)). 

Az ajánlatot nettó forint értékben kell megadni. 

 

 

12. A kizáró okok és a megkövetelt igazolási módok: 

Az eljárásból kizárásra kerül ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy az alkalmasság 

igazolásában részt vevő olyan gazdasági szereplő, akire/amelyre fennállnak a Kbt. 56. § 
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(1) bekezdésében felsorolt kizáró okok. Az eljárásban nem vehet részt ajánlattevőként az 

a gazdasági szereplő, akivel szemben fennállnak a Kbt. 56. § (2) bekezdésében felsorolt 

kizáró okok. 

 

Igazolási mód:  

A Kbt. 122. § (1) és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. I. fejezet 12. § szerint. 

(Ajánlattevő a Kbt. 122. § (1) bekezdése szerint cégszerűen aláírt nyilatkozatot köteles 

benyújtani arról, hogy nem tartozik a felsorolt kizáró okok hatálya alá, és külön 

nyilatkozni szükséges a Kbt. 56. § (1) kc) pontjára.) 

 

 

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

megkövetelt igazolási mód: 

 

13.1. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 

megkövetelt igazolási mód és az alkalmasság minimumkövetelményei: 

 

A 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (1) b) pontja alapján kérjük benyújtani az utolsó 

lezárt évre vonatkozóan a számviteli törvény szerinti beszámolót (a kiegészítő melléklet 

nélkül, és a könyvvizsgálói záradék nélkül). A beszámolót nem kötelező becsatolni, azt 

ajánlatkérő a http://www.e-beszamolo.kim.gov.hu/ oldalról ellenőrzi. Amennyiben ez az 

oldal nem tartalmazza a kért beszámolót, kérjük azt benyújtani. 

 

Alkalmas az Ajánlattevő (közös Ajánlattevő), ha a becsatolt számviteli törvény szerinti 

beszámoló szerint az utolsó lezárt évre vonatkozóan a mérleg szerinti eredménye 0 vagy 

pozitív. 

 

A 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (2)-(3) szerint amennyiben az ajánlattevő nem 

rendelkezik beszámolóval vagy nem rendelkezik beszámolóval a teljes időszakban, az 

alábbi követelménynek kell megfelelnie: 

— Ha az ajánlattevő pénzügyi beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által 

előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az 

alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal 

jogosult igazolni. 

Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, 

ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó 

nélkül számított - árbevétele eléri vagy meghaladja a nettó  10 000 000 HUF-ot. 

— Ha az ajánlattevő pénzügyi beszámolóval azért nem rendelkezik, mert olyan jogi 

formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat 

benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény 

és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb 

nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az 

érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan 

jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló 

nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban 

előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának 

ajánlatkérő által elfogadott módjáról. 

 

13.2. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 

megkövetelt igazolási mód és az alkalmasság minimumkövetelményei 

http://www.e-beszamolo.kim.gov.hu/
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a) Ajánlattevő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 15. § (3) bekezdés a) pontja alapján 

ismertesse a felhívás megküldésétől visszafele számított 36 hónap legjelentősebb, a 

jelen közbeszerzés tárgyának megfelelő jellegű szolgáltatásait.  

A referencianyilatkozatban/ referenciaigazolásokban szereplő adatokból egyértelműen 

ki kell derülni, hogy az előírt feltételek teljesülnek.  

Igazolási mód: a 310/2011. Korm. r. 16. § (5) szerint. Referencianyilatkozat esetén 

kérjük megadni a referenciát igazolni tudó személy nevét és telefonszámát. 

 

Alkalmatlan az Ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik  

- európai uniós támogatással megvalósult, építési beruházást is tartalmazó 

projektben végzett projektmenedzseri vagy minőségbiztosítási gyakorlattal; ezzel 

összefüggésben legalább egy – folyamatban lévő vagy lezárt – európai uniós 

pályázati projekt teljes körű minőségbiztosításáról szóló referenciával, 

- legalább egy – folyamatban lévő vagy lezárt – európai uniós humán fejlesztési 

programban való részvételről szóló referenciával. 

 

b) Ajánlattevő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 15. § (3) bekezdés d) pontja alapján 

ismertesse a szakembert –megnevezésével, képzettséges, szakmai tapasztalata 

ismertetésével – akit be kíván vonni a teljesítésbe. 

Alkalmatlan az Ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik Európai uniós 

támogatással megvalósuló, folyamatban lévő vagy lezárt beruházási projektben 

végzett minőségbiztosítási gyakorlattal és együttműködési keret-megállapodás 

keretében legalább 1 fő szakértővel, aki legalább két folyamatban lévő vagy lezárt, 

európai uniós támogatással megvalósuló projekt keretében végzett minőségbiztosítási 

tevékenységben szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik és együttműködési keret-

megállapodás keretében legalább 1 fő szakértővel, aki európai uniós támogatással 

megvalósuló projektek szakmai és pénzügyi ellenőrzésében szerzett tapasztalattal 

rendelkezik. A szakmai tapasztalatról szóló igazolásban/nyilatkozatban az európai 

uniós támogatással megvalósuló projekt EMIR azonosítóját is fel kell tüntetni. 

 

 

13.3. Kiegészítés az alkalmassági követelményekhez: 

 

Az előírt alkalmassági követelményeknek az Ajánlattevők bármely más szervezet (vagy 

személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi 

jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és 

az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági 

követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az Ajánlattevő vagy 

részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait 

rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles 

igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, 

hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a 

szerződés teljesítésének időtartama alatt. 

Az Ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a következő 

esetekben támaszkodhat: 

a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott 

erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek 

módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet 

alvállalkozóként megjelölésre került, vagy 
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b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások teljesítésére vonatkozik, az 

Ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a 

szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé 

teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során, 

vagy 

c) akkor is, ha az Ajánlattevő ajánlatában benyújtja az alkalmasság igazolásában részt 

vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet az Ajánlattevő 

fizetésképtelensége esetére kezességet vállal az Ajánlatkérő mindazon kárának 

megtérítésére, amely az Ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy 

hibás teljesítésével összefüggésben érte, és amely más biztosítékok érvényesítésével nem 

térült meg. 

 

 

14. Az ajánlattételi határidő: 

2013. február 7. 10:00 óra 

 

 

15. Az ajánlat benyújtásának címe: 

1126 Budapest, Bartha u. 5. mfsz. 2. (Hospital-Ker Kft.) 

 

 

16. Az ajánlattétel nyelve (nyelvei), annak feltüntetése, hogy a magyar nyelven kívül más 

nyelven is benyújtható-e az ajánlat: Magyar 

 

 

17. Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje és az ajánlatok felbontásán jelenlétre 

jogosultak: 

1126 Budapest, Bartha u. 5. mfsz. 2. (Hospital-Ker Kft.) 

2013. február 7. 10:00 óra 

Jelenlétre jogosultak: a Kbt. 62. § (2) szerint 

 

 

18. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 

30 nap 

 

 

19. Az ajánlati biztosíték előírására, valamint a szerződésben megkövetelt biztosítékokra 

vonatkozó információ: 

Ajánlati biztosítékot ajánlatkérő nem kér. 

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Megbízott meghiúsulási kötbér 

megfizetésére kötelezett a szerződés részéről történő azonnali hatályú felmondása, illetve 

neki felróható ellehetetlenülése esetén. A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó megbízási 

díj 10 százaléka. Megbízott a neki felróható késedelmes teljesítése esetén késedelmi 

kötbér megfizetésére kötelezett, amelynek mértéke a nettó ajánlati ár 0,2%-a naponta. 

 

 

20. Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett 

projektre (programra) vonatkozó adatok: 

„Struktúraváltás a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt-nél” című TIOP-

2.2.4-09/1-2010-0023 azonosítószámú projekt 
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21. Az ajánlatban  

 

21.1. meg kell jelölni  

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az Ajánlattevő 

alvállalkozót kíván igénybe venni, 

b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben 

igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos 

arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. 

 

21.2. nyilatkozni kell 

a) arról, hogy az Ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § 

szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának 

igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § szerinti kizáró okok 

hatálya alá; 

b) az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint 

a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan; 

c) arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény 

szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősülnek-e; 

d) a Kbt. 54. § (1) bekezdés 2. fordulata és a 126. § (5) szerint 

  

 

22. Egyéb: 

 

a. Az Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor a Kbt. 77. § (2) szerint jár el. 

 

b. A szerződéskötés tervezett helye: Ajánlatkérő székhelye. 

 

c. A Kbt. 36. § (3) szerint valamennyi dokumentum benyújtható egyszerű másolatban is.  

 

d. A nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok esetében magyar fordítást kérünk 

csatolni – ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő általi felelős fordítást is. 

 

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

 

f. A Kbt. 124. § (4) bekezdésének megfelelően Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével 

kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése 

során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), 

ha őt az összegezésben megjelölte.  

 

g. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a 310/2011. (XII. 23.) Korm. 

rendeletben meghatározott minősítési szempontokhoz képest valamennyi alkalmassági 

feltétel vonatkozásában szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő pénzügyi-gazdasági, 

valamint műszaki-szakmai alkalmasságának feltételeit. 

 

h. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos rendelkezéseket részletesen az 

ajánlattételi dokumentáció tartalmazza. 
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i. Kiegészítő tájékoztatás kérése az info@hospitalker.hu e-mail címre megküldött 

levélben lehetséges, ésszerű határidővel. 

 

j. Az ajánlatokat 1 eredeti és 2 másolati példányban kell benyújtani. Az ajánlatot kérjük 

beadni 1 elektronikus példányban (CD/DVD), amely az eredeti példányról készült 

hiánytalan, szkennelt ajánlatot tartalmazza, teljes terjedelemben. Ajánlattevő 

cégszerűen aláírtan nyilatkozzon, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott 

példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik. 

 

k. Tárgyalásra vonatkozó információk: 

 

Az eljárásban az ajánlatkérő és az Ajánlattevők közötti tárgyalások arra irányulnak, 

hogy az ajánlatkérő a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevővel, illetőleg a 

legkedvezőbb feltételekkel köthessen szerződést. A tárgyaláson a felek a műszaki 

tartalom, a szerződéses feltételek és az ajánlati ár tekintetében egyeztetnek. A 

benyújtott ajánlat alapján mind az Ajánlattevő, mind pedig az ajánlatkérő javaslatot 

tehet a fentiek módosítására. 

Az Ajánlatkérő a tárgyalásokat az Ajánlattevőkkel együttesen, egy – szükség esetén 

több – fordulóban folytatja le. Amennyiben több tárgyalás szükséges, az adott 

tárgyalás lezárásakor kerül sor a következő tárgyalás időpontjának egyeztetésére. 

A tárgyalásokon 1-1 Ajánlattevő részéről legfeljebb összesen 2 személy 

képviseltetheti magát a tárgyaláson. Mind az Ajánlattevő, mind pedig annak 

alvállalkozója részéről kötelezettségvállalásra jogosult személy vehet részt a 

tárgyaláson – ez lehet a cégkivonatban szereplő személy, vagy meghatalmazott, ez 

utóbbi esetben a cégkivonatban szereplő cégjegyzésre jogosult személy által kiállított, 

2 tanú által aláírt vagy közjegyzői okiratba foglalt meghatalmazást kérünk bemutatni. 

Az Ajánlatkérő minden egyes tárgyalásról jegyzőkönyvet készít, amit a tárgyalás 

következő fordulójának megkezdéséig (egyetlen vagy utolsó forduló esetén a tárgyalás 

befejezését követő két munkanapon belül) minden, az adott tárgyalási fordulóban részt 

vevő Ajánlattevőnek e-mail útján megküld áttekintésre, hogy észrevételeiket 

megtegyék.  

Amennyiben valamely ajánlattevő a tárgyaláson nem jelenik meg, és a tárgyalás 

megkezdéséig nem nyilatkozik külön az ajánlat visszavonásáról, ajánlatkérő úgy 

tekinti, hogy az eredeti ajánlatban megadott ajánlati árát változatlanul fenntartja és 

elfogadja a tárgyalás során egyeztetett feltételeket.  

A tárgyalás(ok) lezárásakor Ajánlatkérő 1-1 űrlapot és borítékot ad át az Ajánlattevők 

részére, melyen megtehetik a végső árajánlatot. A végső árajánlat megtételére a 

tárgyalás lezárásától fél óra fog az Ajánlattevők rendelkezésére állni.  

Az űrlapokat az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott borítékban kell átadni az 

Ajánlatkérő jelen lévő képviselője részére, aki a borítékokat a végső árajánlat 

megtételére biztosított határidő lejártakor - miután ismertette a szerződés teljesítéséhez 

rendelkezésre álló anyagi fedezet összegtét - felbontja és felolvassa az ajánlatokat. 

 

Az első tárgyalás időpontja és helye: 2013. február 14. 10:00, 8200 Veszprém, Kórház 

u. 1. D. ép. I. em. 

 

l. Az ajánlat elbírálása során, az ajánlatban megadott pénzügyi adat bármely külföldi 

fizetőeszközről forintra történő átváltása az ajánlattételi felhívás megküldésének 

napján érvényes MNB által megadott devizaárfolyamon történik. 
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m. Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges 

felelősségvállalásról szóló megállapodást (konzorciumi szerződés), mely tartalmazza a 

közös Ajánlattevők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök 

bemutatását, kijelöli azon Ajánlattevőt, aki a konzorciumot az eljárás során 

kizárólagosan képviseli, illetve a közös Ajánlattevők nevében hatályos 

jognyilatkozatokat tehet.  

 

n. Ajánlattevő csatolja ajánlatához az ajánlattevő, Kbt. 40. § (1) és 55. § (5)-(6) pontja 

szerinti szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányának másolati példányát. 

 

o. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőktől projekttársaság létrehozását nem követeli meg és 

nem is teszi lehetővé. 

 

p. Az ajánlattételi felhívás és dokumentáció megküldése: 2013. január 17. 

 

 


