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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 
 
a Csolnoky Ferenc Kórház ajánlatkérő „A ’Struktúraváltás a Veszprém Megyei Csolnoky 
Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.-nél’ című TIOP-2.2.4-09/1-2010-0023 azonosítószámú 
projekt független külső minőségbiztosítási tevékenységének ellátása megbízási 
szerződés keretében” tárgyú hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárásában a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122/A. § alapján 
 
1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): 
 
Név: Csolnoky Ferenc Kórház 
Cím: 8200 Veszprém, Kórház u. 1. 
Telefon: +36 88 556000 
Fax: +36 88 556209 
Címzett: Dr. Rácz Jenő 
E-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu  
         
2. Ajánlatkérő képviseletében eljár: 
 
Név: Dr. Daragó Máté Ügyvédi Iroda 
Cím: 1054 Budapest, Hold u. 21. 
Telefon: +36 1 332 25 33 
Fax: +36 1 332 25 33 
Címzett: Dr. Daragó Máté ügyvéd 
E-mail: mate.darago@darago.hu    

 
3. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: 
 
A dokumentációt ajánlatkérő jelen ajánlattételi felhívással egyidejűleg, ingyenesen az 
ajánlattevők rendelkezésére bocsátja. 
 
4. A közbeszerzés tárgya, illetőleg mennyisége: 
 
Szolgáltatás-megrendelés 
CPV: 72224200-3 
 
A ’Struktúraváltás a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.-nél’ 
című TIOP-2.2.4-09/1-2010-0023 azonosítószámú projekt független külső 
minőségbiztosítási tevékenységének ellátása megbízási szerződés keretében. 
 
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 Csolnoky Ferenc 
Kórház 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; 
• 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; 
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• 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. 
 
Általános információk 
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 
 
5. A szerződés meghatározása; 
 
Megbízási szerződés. 
 
6. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje; 
 
A szerződés időtartama:  2014.08.31.-ig. 
 
7. A teljesítés helye; 
 
8200 Veszprém, Kórház u. 1. 
 
8. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 
 
Késedelmi kötbér: naponta az egyösszegű nettó ajánlati ár 0,2 %-a, maximális összege az 
egyösszegű nettó ajánlati ár 20 %-a. 
 
Meghiúsulási kötbér: nem teljesítés esetén az egyösszegű nettó ajánlati ár 20 %-a. 
 
9. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra 

hivatkozás; 
 
Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 130. §, a 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet, valamint a 
hatályos Támogatási Szerződésnek megfelelően közvetlen utó finanszírozással történik 
havonta egyenlő összegekben. 
A kifizetés 30 napos fizetési határidővel történik a Kbt. 130. § -ban és a Ptk. 292/B §-ban 
meghatározottak szerint.  
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. 
 
10. Ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot; 
 
Nem. 
 
11. Ajánlattevő tehet-e részekre ajánlatot: 
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Nem. 
 
12. Az ajánlat értékelési szempontja; 
 
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás (egyösszegű ajánlati ár nettó értékben 
megjelölve) a Kbt. 71. § (2) bekezdés a) pontja alapján. 
 
13. Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: 
 
Kizáró okok: 

− Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság 
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) 
bekezdésének a)-k) pontjaiban felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll. 

− Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki a Kbt. 56. § (2) bekezdésében 
meghatározott kizáró ok hatálya alá esik. 

 
Igazolási mód: 

− A Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-k) pontjai, valamint a Kbt. 56. § (2) bekezdése szerinti 
kizáró okok fenn nem állásáról a Kbt. 122. § (1) bekezdése, illetve a 310/2011. 
(XII.23.) Korm. rendelet 12. §-a alapján az ajánlattevőnek írásban kell nyilatkoznia. 

− A Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) pontja szerinti kizáró ok fenn nem állását ajánlattevőnek 
a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, 
valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 
310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § ib) alpontja és a 4. § fc) alpontja szerint kell 
igazolnia. 

− Az ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem 
vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdésének a)-k) pontjaiban felsorolt kizáró okok 
hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa az alkalmasságának igazolására 
igénybe venni kívánt más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdésének a)-k) 
pontjaiban felsorolt kizáró okok hatálya alá (Kbt. 58. § (3) bekezdés). 

 
A kizáró okok igazolási módjával kapcsolatban felhívjuk ajánlattevők figyelmét a 
Közbeszerzési Hatóság e tárgyban 2013. november 29-én kiadott útmutatójára, továbbá 
arra, hogy az igazolás körében a jelen felhívás közzétételének dátumánál nem régebbi 
keltezésű nyilatkozatok becsatolása szükséges. 
 
14. Az alkalmassági követelmények és a 55. § (2) bekezdésében foglaltak; 
 
14.1. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság: 
 
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
 
Ajánlattevő csatolja: 
 
P1. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja alapján az eljárást 
megindító felhívás megküldését megelőző három lezárt üzleti év vonatkozásában saját vagy 
jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának mérleg, eredménykimutatás és 
adott esetben független könyvvizsgálói jelentés részeit (kiegészítő melléklet nélkül) egyszerű 
másolatban (amennyiben a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja 
közzétételét). 
Amennyiben a kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhetőek, a 
beszámolók adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján 
megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges. 
Ha az ajánlattevő a P1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az előírt időszakban, mert 
az időszak kezdete után kezdte meg működését, illetve mert olyan jogi formában működik, 
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amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges, a közbeszerzés tárgyából 
(projekt független külső minőségbiztosítás tevékenységének ellátása) származó nettó 
árbevételről szóló nyilatkozatot.    
 
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  
 
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben: 
 
P1. A számviteli jogszabályok szerinti beszámolója szerint a mérleg szerinti eredménye az 
elmúlt három lezárt üzleti évben egynél több évben negatív. 
 
Ha az ajánlattevő a P1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az előírt időszakban, mert 
az időszak kezdete után kezdte meg működését, a működésének ideje alatt a közbeszerzés 
tárgyából (projekt független külső minőségbiztosítás tevékenységének ellátása) származó 
nettó árbevétele nem éri el az 5.000.000.- forintot. 
 
A Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös 
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon, a Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pontja 
szerint meghatározott követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként 
vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre (P1. pont), elegendő, ha közülük egy felel meg. 
 
14.2. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság: 
 
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
 
Ajánlattevő csatolja: 
 
M1. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésének a) pontja alapján az 
eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben befejezett, a 
közbeszerzés tárgyának megfelelő szolgáltatásainak ismertetését tartalmazó cégszerűen 
aláírt nyilatkozatot, a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdése szerinti 
igazolással (ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet 
nyilatkozata, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolás). A 
referenciaigazolásoknak egyértelműen kell tartalmaznia azokat az adatokat, információkat, 
amelyekből az alkalmasság minimumkövetelményeinek való megfelelés megállapítható. 
 
Az ismertetőnek, illetve az igazolásnak legalább az alábbi információkat kell tartalmaznia: 
- teljesítés ideje (év, hó), helye; 
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy 
neve, telefonszáma vagy e-mail címe; 
- a szolgáltatás tárgya (olyan részletezettséggel meghatározva, hogy abból az alkalmasság 
minimumkövetelményeinek való megfelelés megállapítható legyen); 
- az ellenszolgáltatás nettó összege (HUF); 
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek 
megfelelően történt-e  
 
Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó szervezet a teljesítést konzorciumban 
végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban 
(százalékban) vett részt. Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatás 
megrendelésére vonatkozó referencia igazolás, vagy nyilatkozat nem állítható ki az egyes 
ajánlattevők által teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia 
igazolást, vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az 
ismertetett szolgáltatás egésze tekintetében elfogadja, feltéve, hogy a teljesítés a közös 
ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt, és az igazolást benyújtó 
ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15%-ot. 
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M2. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésének d) pontja alapján azoknak 
a szakembereknek a megnevezését, képzettségük, és szakmai tapasztalatuk ismertetését, 
akiket ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Annak igazolására, hogy a felsorolt 
személyek a megkívánt képzettséggel rendelkeznek, az ajánlattevő csatolja be a 
képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolatát, továbbá a bemutatott személyek 
saját kézzel aláírt szakmai önéletrajzának (úgy, hogy az önéletrajzból egyértelműen derüljön 
ki az alkalmassági feltételként előírt, a szakemberrel szemben támasztott követelményeknek 
való megfelelősség) egyszerű másolatát. Az ajánlathoz csatolni kell a bemutatott személyek 
kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a teljesítés 
teljes időtartama alatt rendelkezésre állnak és abban közreműködnek. 
 
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 
 
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben: 
 
M1. Nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 
három évben befejezett: 
 
− legalább egy darab, lezárult európai uniós támogatással megvalósult, építési beruházást 

is tartalmazó projektben végzett teljes körű minőségbiztosításáról szóló referenciával 
 
Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó szervezet a teljesítést konzorciumban 
végezte, az ajánlatkérő csak és kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot igazolni 
kívánó személyre eső hányadát veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való 
megfelelés vizsgálata során. Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatás 
megrendelésére vonatkozó referencia igazolás, vagy nyilatkozat nem állítható ki az egyes 
ajánlattevők által teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia 
igazolást, vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az 
ismertetett szolgáltatás egésze tekintetében elfogadja, feltéve, hogy a teljesítés a közös 
ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt, és az igazolást benyújtó 
ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15%-ot. 
 
M2. Nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel: 
 
A) legalább 1 fő szakértővel, aki európai uniós támogatással megvalósuló projektek szakmai 
és pénzügyi ellenőrzésében vagy minőségbiztosításában szerzett tapasztalattal rendelkezik. 
A szakmai tapasztalatról szóló igazolásban/nyilatkozatban az európai uniós támogatással 
megvalósuló projekt EMIR azonosítóját is fel kell tüntetni. 
 
A Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös 
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. 
 
15. A hiánypótlás lehetősége; 
 
Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 67. § foglaltak szerint teljes körűen, korlátozás nélkül 
biztosítja.  
 
16. Az ajánlattételi határidő: 
 
2014.03.12., 11:30 
 
17. Az ajánlat benyújtásának címe; 
 
Csolnoky Ferenc Kórház, 8200 Veszprém, Kórház u. 1., D épület, 1. emelet, 115.  ajtó 
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18. Az ajánlattétel nyelve: 
 
Magyar 
 
19. Az ajánlat felbontásának helye; 
 
Csolnoky Ferenc Kórház, 8200 Veszprém, Kórház u. 1., D épület, 1. emelet, 115.  ajtó 
 
20. Az ajánlat felbontásának ideje; 
 
2014.03.12., 11:30 
 
21. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak; 
 
A Kbt. 62. § (2) bekezdése szerint az ajánlattevők, ajánlatkérő és képviselői, az általuk 
meghívott személyek, valamint a támogatást nyújtó szervezet képviselői. 
 
22. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 
 
Az ajánlattételi határidőtől számított 30 nap. 
 
23. Az eredményhirdetés: 
 
Az ajánlatkérő az eljárás eredményéről, eredménytelenségéről (Kbt. 76.§), az ajánlatok 
érvényességéről, érvénytelenségéről (Kbt. 74.§), ajánlattevők kizárásáról, vagy a szerződés 
teljesítésére való alkalmatlanságáról, valamint ezek részletes indokáról az Összegezést a 
Kbt. 77.§-a szerint írásban küldi meg az ajánlattevők részére. Az ajánlatok elbírálásáról szóló 
írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes 
ajánlattevő és a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő (amennyiben az 
összegzésben megjelölésre kerül ilyen) ajánlati kötöttsége további harminc nappal 
meghosszabbodik. 
 
24. A szerződéskötés tervezett időpontja; 
 
Ajánlatkérő a Kbt. 124.§ (6) bekezdésében rögzítettnek megfelelően a szerződést nem 
kötheti meg az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés ajánlattevőknek történő 
megküldésétől számított tíz napos időtartam lejártáig, kivéve a Kbt. 124.§ (8) bekezdésében 
foglalt esetekben. Ajánlatkérő legkésőbb az ajánlati kötöttség lejártáig köteles a szerződést 
megkötni a nyertes ajánlattevővel. 
 
25. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja; 
 
2014.02.25. 
 
26. A Kbt. 122. § (9) bekezdésének alkalmazása: 
 
Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 122. § (9) bekezdését. 
 
27. Egyéb információk: 
 
1. Az ajánlat benyújtására vonatkozó formai követelmények:  

Az ajánlatokat 1 példányban papír alapon, továbbá 1 darab, a papír alapon benyújtott 
példánnyal mindenben megegyező .pdf formátumú elektronikus másolati példányban 
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elektronikus adathordozón (CD, DVD) kell benyújtani a Kbt. 61. § (1) bekezdésben, 
valamint az ajánlati dokumentációban foglalt formai feltételek szerint. 
 
A borítékra az „Csolnoky Ferenc Kórház – TIOP-2.2.4-09/1-2010-0023  – Projekt 
minőségbiztosítási szolgáltatások”, valamint a „Nem bontható fel az ajánlatok hivatalos 
bontási eljárásának megkezdése előtt!” feliratot kell feltüntetni. 

 
2. A nyertes ajánlatot tevő(k) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: 

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a szerződés teljesítés érdekében gazdálkodó szervezet 
(projekttársaság) létrehozását. 

 
3. Az ajánlatnak tartalmazni kell oldalszámokkal megjelölt tartalomjegyzéket, valamint 

felolvasólapot. A felolvasólap kötelező tartalmi eleme: ajánlattevő neve, székhelye, 
ajánlati ára nettó értékben, valamint annak egyértelmű megjelölése, hogy az ajánlat az 
eljárás melyik részére vonatkozik. 

 
4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot, 

amelynek tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a felhívás valamennyi 
feltételére, a szerződés megkötésére és teljesítésére, továbbá a kért ellenszolgáltatásra. 

 
5. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő 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 ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági 
követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő 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 alkalmasság igazolásának fenti módja során ajánlattevőknek figyelemmel kell lenniük 
a Kbt. 55. § (6) bekezdésére is, azaz 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 
b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési 
beruházások 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) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - amennyiben az a) pontban 
foglaltaktól eltérően, az alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen 
rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak - akkor is, ha az ajánlattevő 
ajánlatában benyújtja az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet 
nyilatkozatát, amelyben e más szervezet a Ptk. 274. § (1) bekezdésében foglaltak szerint 
kezességet vállal az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás 
teljesítésével összefüggésben ért olyan kár megtérítésére, amely más biztosítékok 
érvényesítésével nem térült meg. 
    

6. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, 
kockázatot ajánlattevőnek kell viselnie. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak 
akkor tekinti az ajánlattételi határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az 
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ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos 
küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. 

 
7. Az ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolnia kell: 
 

− amennyiben az ajánlattevő cégkivonata szerint cégügyében folyamatban lévő 
változásbejegyzési eljárás folyik, ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolni kell a 
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a 
cégbíróság által megküldött igazolást, 

− az ajánlatban szereplő bármilyen nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldányát, 
vagy a 2006. évi V. tv. 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási – mintát., 

− a Kbt. 40. § (1) bekezdése szerinti, cégszerűen aláírt nyilatkozatot (nemleges 
tartalom esetén is) 

− a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti cégszerűen aláírt nyilatkozatot 
− a Kbt. 60. § (5) bekezdése szerinti cégszerűen aláírt nyilatkozatot 

 
8. Ajánlattevőnek ajánlati árát a felolvasólapon kell megadnia nettó értékben, egy 

összegben meghatározva. Az ajánlati árnak az eljárást megindító felhívásban és 
dokumentációban meghatározott valamennyi feladat ellenértékét tartalmaznia kell, így 
ezeken túlmenően semmilyen jogcímen nem jogosult Ajánlatkérőtől további díj- vagy 
költségtérítés igénylésére. Ajánlattevő ezen felül a szerződés időtartama alatt semmilyen 
költség elszámolására nem jogosult. 

 
9. Az ajánlati árat magyar forintban (HUF) kell megadni, s az nem köthető semmilyen más 

külföldi fizetőeszköz árfolyamához. 
 
10. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges 

felelősségvállalásról szóló megállapodás eredeti vagy egyszerű másolati példányát 
(konzorciális szerződést), amely tartalmazza az ajánlattevők között a közbeszerzési 
eljárással kapcsolatos hatáskörök, feladat-megosztás, számlázási rend bemutatását, 
kijelöli azon ajánlattevőt, aki a konzorciumot az eljárás során kizárólagosan képviseli, 
illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A 
megállapodásnak tartalmaznia kell, hogy a közös ajánlattevők nyertességük esetén a 
szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget 
vállalnak. 

 
11. Ajánlatkérő az alkalmassági követelményeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez 

képest szigorúbban határozta meg. 
 
Azon alkalmassági követelmények (14.1. és 14.2. pont) megjelölése, amelyek a 
minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési 
szempontokhoz képest szigorúbbak:              
14.1. P1. és 14.2. pont M1., M2. 

 
12. Ajánlatérő előírja, hogy ajánlattevők az ajánlatban bármely nem magyar nyelven kiállított 

nyilatkozatnak a magyar fordítását is csatolják be. Ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő 
által készített felelős magyar fordítást is. 
 

13. Ajánlatkérő a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy ajánlattevők tájékozódjanak 
a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, 
amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Azoknak 
a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az 
ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat, a dokumentáció tartalmazza. 

 
14. Amennyiben ajánlattevő valamely, az eljárást megindító felhívásban előírt feltételt 

magyar nyelven rendelkezésre álló, ingyenes elektronikus hatósági vagy közhiteles 
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nyilvántartásra való hivatkozással kívánja teljesíteni, ajánlatában meg kell adnia a 
nyilvántartás elektronikus elérhetőségét, illetőleg a vonatkozó követelményt, amelynek 
igazolása érdekében az elektronikus nyilvántartásra hivatkozik. 

 
15. Ajánlatkérő a Kbt. 122/A.§ (3) bekezdése alapján felhívja a figyelmet arra, hogy az  

eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő(k) tehet(nek) ajánlatot. 
Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot, nincs 
azonban akadálya annak, hogy valamely ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő olyan 
gazdasági szereplővel tegyen közös ajánlatot, amelynek ajánlatkérő nem küldött 
ajánlattételi felhívást. 

 
16. Az 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 ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli 
összegezésben megjelölte. [Kbt. 124. § (4) bekezdése]. 
 

17. A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott alábbi projekttel kapcsolatos:  
 

Igen, „Struktúraváltás a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt-nél” 
című TIOP-2.2.4-09/1-2010-0023 azonosítószámú projekt 

 
18. Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 

Közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény, valamint az annak felhatalmazása 
alapján megalkotott rendeletek előírásai szerint kell eljárni. 

 
 


