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A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel

IV.1) Adminisztratív információk

IV. szakasz: Eljárás

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

II.1.3) A szerződés típusa:

45211350-7

II.1.2) Fő CPV-kód:

EKR000502872019Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:
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Budapest HU110 1031

Monostori Út 34.

Király Róbert

rkiraly@juratio.hu

Multifunkciós központi épület kialakítása

Építési beruházás

1451,19 m2 nettó alapterületű, 3 szintes központi multifunkcionális épület építése, és a kapcsolód telek (4251 m2) komplett rendezése
feltáró út, járdák és parkolók építésével,burkolt és zöld felületek kialakításával, rendezésével. Az épületben közigazgatási funkciónak 
megfelelő irodák, ügyfélvárók, közösségi terek, tárgyalók, továbbá kulturális funkciónak megfelelő rendezvényterem és kiállítótér 
kerül tervezésre, valamint a földszinten kiadásra alkalmas üzlethelyiség kerül kialakításra speciális vagyonvédelmi előírásokkal. Az 
Árpád utca felöli épülettömeg hagyományos megformálású, kiemelt díszbejárattal. Az egyszerű tömegű létesítményt a Köleshalmi utca 
felöl egy hangsúlyos nyaktag zárja, melyben lift is elhelyezésre került. A létesítmény közforgalmat bonyolít le, ennek megfelelően teljes
körűen akadálymentesített kialakítással készül. A létesítmény gazdaságos fűtési és üzemeltetési igényeinek biztosítására, egy komplex 
épületgépészeti rendszer kerül kiépítésre, amellyel a fűtési és hűtési energiáról egy, a környezeti viszonyoknak megfelelően 
üzemeltetett levegő-levegő hőcserélő, hőszivattyú gondoskodik. Az épületen napelemek kerülnek elhelyezésre. A tűzvédelmi 
szempontok és előírások miatt egy beépített tűzjelző kiépítése szükséges, ezzel párhuzamosan egy vagyonvédelmi rendszer kiépítése is
szükséges a megvalósítás során. A járda felületek kőzúzalék ágyazatba rakott színes beton térkő burkolattal készülnek. A telek 
rendezése során őshonos növények kerülnek telepítésre. Részletes feltételeket az eljárást megindító felhívást kiegészítő a 
dokumentáció mellékletét képező egységes szerkezetű kivitelezési tervdokumentáció tartalmazza. A közbeszerzési eljárásban 
beszerzésre kerülő építési beruházás ezen teljes kivitelezési tervdokumentáció alapján kerül megrendelésre, így ez képezi alapját az 
ajánlattételnek. A beszerzés tárgyának meghatározása a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Alkr.) 46. § (3) bekezdés 
rendelkezésének figyelembevételével történt a megnevezett megoldásokkal egyenértékű teljesítést elfogad az Ajánlatkérő a Korm. r. 
46.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint. A közbeszerzési eljárás műszaki leírásában és egyéb dokumentumaiban meghatározott 
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás tekintetében 
a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és ennek alapján Ajánlatkérő a megjelölttel 
egyenértékű megajánlást is elfogad. Az egyenértékűséget ajánlattevőknek megfelelően bizonyítaniuk kell.
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Rész száma, elnevezése:

III.1.1Szakasz száma:

Az M1.) alkalmassági feltételként előírt, a teljesítésbe bevont szakember alkalmassági 
követelményen felüli szakmai gyakorlata hónapjainak száma (hónap) (minimum 0 hónap, maximum 
48 hónap)

Helyesen:

Az M1.) alkalmassági feltételként előírt, a teljesítésbe bevont szakember alkalmassági 
követelményen felüli szakmai gyakorlata hónapjainak száma (hónap)

A következő helyett:

Minőségi kritériumA módosítandó szöveg helye:

Rész száma, elnevezése:

II.2.5Szakasz száma:

www.devavanya.huHelyesen:

A következő helyett:

Lebonyolító szerv felhasználói oldal címeA módosítandó szöveg helye:

Rész száma, elnevezése:

I.1Szakasz száma:

www.devavanya.huHelyesen:

A következő helyett:

Lebonyolító szerv általános címeA módosítandó szöveg helye:

Rész száma, elnevezése:

I.1Szakasz száma:

www.devavanya.huHelyesen:

A következő helyett:

Ajánlatkérő felhasználói oldal címeA módosítandó szöveg helye:

Rész száma, elnevezése:

I.1Szakasz száma:

www.devavanya.huHelyesen:

A következő helyett:

Az ajánlatkérő általános címeA módosítandó szöveg helye:

Rész száma, elnevezése:

I.1Szakasz száma:

V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész

V.1.1) A módosítás oka

V.1) A módosítandó vagy megadandó információ

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás

(KÉ-szám/évszám)93

Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
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III.1.2Szakasz száma:

Ajánlattevőknek a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján 
csatolnia kell a kizáró okok fenn nem állásáról szóló egyszerű nyilatkozatát, valamint a Kbt. 62. § (1
) bekezdés k) pont kb) pontjára vonatkozóan - a Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében 
a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 8. § i) pont ib) alpontjában, nem Magyarországon letelepedett
ajánlattevő esetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak 
szerint kell igazolnia. Az ajánlattevő, az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában
részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) 
Kormányrendelet 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) 
bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban foglalt kizáró okok hiányáról. Ajánlatkérő elfogadja, ha az 
ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásában 
felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt
információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok 
tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban 
foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Ajánlatkérő a kizáró ok hiányát a Kbt. 
114. § (2) bekezdése alapján ellenőrzi. Irányadó a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 14.§ (2) 
bekezdése. A Kbt. 64. § alapján élhet ajánlattevő az öntisztázás jogintézményével. A kizáró okokra 
vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (
felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az 
ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön 
nyilatkozata nélkül vélelmezi. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok 
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. 
(X. 30.) Korm. rendelet 13. § alapján az Ajánlatkérő előírja, hogy folyamatban lévő 
változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz, csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott 
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A 
nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges. A kizáró okok fenn nem állása igazolásának 
körében nem kéri Ajánlatkérő a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtását, amelyet 
ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós 
beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az 
ajánlatkérő (4) vagy (6)–(8) bekezdés szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, 
hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az 
ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott
közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a 
korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás 
céljára állították ki. (Kbt. 69. § (11a) )

Helyesen:

Ajánlattevőknek a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján 
csatolnia kell a kizáró okok fenn nem állásáról szóló egyszerű nyilatkozatát, valamint a Kbt. 62. § (1
) bekezdés k) pont kb) pontjára vonatkozóan - a Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében 
a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 8. § i) pont ib) alpontjában, nem Magyarországon letelepedett
ajánlattevő esetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak 
szerint kell igazolnia. Az ajánlattevő, az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában
részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) 
Kormányrendelet 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) 
bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban foglalt kizáró okok hiányáról. Ajánlatkérő elfogadja, ha az 
ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásában 
felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt
információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok 
tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban 
foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Ajánlatkérő a kizáró ok hiányát a Kbt. 
114. § (2) bekezdése alapján ellenőrzi. A kizáró okok hiányára vonatkozó egyszerű nyilatkozat (321/
2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés) vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (2)-(3) bekezdésében foglaltakra. A Kbt. 64. § alapján élhet 
ajánlattevő az öntisztázás jogintézményével. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés 
megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, 
ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező 
bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül 
vélelmezi. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a 
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 
13. § alapján az Ajánlatkérő előírja, hogy folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az 
ajánlathoz, csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak 
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni 
szükséges. A kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kéri Ajánlatkérő a gazdasági 
szereplőtől olyan igazolás benyújtását, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő
korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már 
benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő (4) vagy (6)–(8) bekezdés szerinti felhívására a 
gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri 
figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban 
benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó 
tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely 
közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki. (Kbt. 69. § (11a) )

A következő helyett:

Kizáró okok igazolási módok rövid leírásaA módosítandó szöveg helye:
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1.) Az összegezés megküldésének tervezett időpontja: Ajánlatkérő az ajánlattevőket az eljárás 
eredményéről készült összegezés közvetlen megküldésével értesíti, legkésőbb az ajánlattételi 
határidő lejártától (ajánlatok bontásától) számított hatvan (60) naptári napon belül. 2.) Ajánlatkérő 
az eljárást megindító felhívást kiegészítő dokumentációt ingyenesen biztosítja Ajánlattevők részére,
amelyet az eljárás megindításakor az EKR rendszeren elektronikusan elérhetővé tesz. 3.) Az 
ajánlatkérő a Kbt. 41/A. § (2) bekezdése alapján előírja, hogy az olyan nyilatkozat, amely 

A következő helyett:

További információk:A módosítandó szöveg helye:

Rész száma, elnevezése:

VI.3.12Szakasz száma:

2019.06.05 12:00Helyesen:

2019.05.28 12:00A következő helyett:

Bontás dátumaA módosítandó szöveg helye:

Rész száma, elnevezése:

IV.2.6Szakasz száma:

2019.06.05 10:00Helyesen:

2019.05.28 10:00A következő helyett:

Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátumA módosítandó szöveg helye:

Rész száma, elnevezése:

IV.2.2Szakasz száma:

Ajánlatkérő e körben alkalmassági feltételt nem ír elő. A szakember aláírt önéletrajz már az ajánlat 
benyújtásakor csatolandó annak érdekében, hogy Ajánlatkérő az értékelési szempontok szerinti 
megajánlást ellenőrizni tudja. Az önéletrajzban az adott szakember tekintetében feltüntetett 
szakmai gyakorlatra vonatkozó adatok vizsgálatakor Ajánlatkérő kiszámítja a szakmai gyakorlat 
idejét, abból kivonja a szakember végzettsége alapján irányadó szakmai gyakorlati időt és a 
fennmaradó időtartamot tekinti értékelés szempont szerinti ajánlati elemnek. Ajánlattevőknek erre 
tekintettel kell ajánlatukat összeállítaniuk. Amennyiben a bemutatott szakember az ajánlattételkor 
már rendelkezik az előírt MV-É szakterületi jogosultsággal úgy a végzettség alapján irányadó 
szakmai gyakorlati időmegléte igazolt, így az önéletrajzban csak a felolvasólapon feltüntetett 
mértékű többlet szakmai gyakorlati időt kell bemutatni.A párhuzamos szakmai gyakorlatot csak 
egyszer veszi figyelembe Ajánlatkérő. Ha ajánlattevők több szakembert jelölnek meg, akkor 
Ajánlatkérő azt a szakembert veszi figyelembe az értékelés során, akinek több többlettapasztalata 
került bemutatásra. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az M.1.pontban előírt 
szakembernek – amennyiben ez az ajánlattételkor nincs meg - az építésügyi és az építésüggyel 
összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti 
előírt, vagy ezzel egyenértékű jogosultsága, úgy ezen jogosultságok szerinti vagy azzal egyenértékű
regisztrációt (névjegyzékbe vételt) kell biztosítani szerződéskötés időpontjáig; Más tagállamban 
szerzett jogosultság esetében a küldő, vagy származási országban szerzett, a fentiekkel 
egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentumok magyar nyelvű fordítását szükséges csatolni.

Helyesen:

Ajánlatkérő e körben alkalmassági feltételt nem ír elő. A szakember aláírt önéletrajz már az ajánlat 
benyújtásakor csatolandó annak érdekében, hogy Ajánlatkérő az értékelési szempontok szerinti 
megajánlást ellenőrizni tudja. Az önéletrajzban az adott szakember tekintetében feltüntetett 
szakmai gyakorlatra vonatkozó adatok vizsgálatakor Ajánlatkérő kiszámítja a szakmai gyakorlat 
idejét, abból kivonja a szakember végzettsége alapján irányadó szakmai gyakorlati időt és a 
fennmaradó időtartamot tekinti értékelés szempont szerinti ajánlati elemnek. Ajánlattevőknek erre 
tekintettel kell ajánlatukat összeállítaniuk. Amennyiben a bemutatott szakember az ajánlattételkor 
már rendelkezik az előírt MV-É szakterületi jogosultsággal úgy a végzettség alapján irányadó 
szakmai gyakorlati időmegléte igazolt, így az önéletrajzban csak a felolvasólapon feltüntetett 
mértékű többlet szakmai gyakorlati időt kell bemutatni. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők 
figyelmét, hogy az M.1.pontban előírt szakembernek – amennyiben ez az ajánlattételkor nincs meg -
az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (
VII. 11.) Korm. rendelet szerinti előírt, vagy ezzel egyenértékű jogosultsága, úgy ezen 
jogosultságok szerinti vagy azzal egyenértékű regisztrációt (névjegyzékbe vételt) kell biztosítani 
szerződéskötés időpontjáig; Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő, vagy 
származási országban szerzett, a fentiekkel egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentumok 
magyar nyelvű fordítását szükséges csatolni.

A következő helyett:

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság minimum követelményekA módosítandó szöveg helye:

Rész száma, elnevezése:
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V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról

1.) Az összegezés megküldésének tervezett időpontja: Ajánlatkérő az ajánlattevőket az eljárás 
eredményéről készült összegezés közvetlen megküldésével értesíti, legkésőbb az ajánlattételi 
határidő lejártától (ajánlatok bontásától) számított hatvan (60) naptári napon belül. 2.) Ajánlatkérő 
az eljárást megindító felhívást kiegészítő dokumentációt ingyenesen biztosítja Ajánlattevők részére,
amelyet az eljárás megindításakor az EKR rendszeren elektronikusan elérhetővé tesz. 3.) Az 
ajánlatkérő a Kbt. 41/A. § (2) bekezdése alapján előírja, hogy az olyan nyilatkozat, amely 
közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló 
nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen meg a 
polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek
. eljárást megindító felhívásban, illetőleg a kiegészítő dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban 
az Ajánlattevő a kiegészítő tájékoztatást kérhet az Ajánlatkérőtől. A kiegészítő tájékoztatást 
Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben válaszolja meg. A kiegészítő 
információkérést az EKR rendszer erre szolgáló felületén lehet megtenni. 4.) A minősített 
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz 
képest szigorúbbak a minősítés feltételei az M/1 pont tekintetében. 5.) Az ajánlatot e-Kr. 15. § 
szabályainak figyelembe vételével, elektronikusan kell benyújtani. Az ajánlatnak az ajánlattételi 
határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR 
visszaigazolást küld. A benyújtott ajánlat ajánlattételi határidőre történő beérkezéséért, valamint az
ajánlat nem megfelelő helyszínre történő benyújtásáért ajánlatkérő nem vállal felelősséget, ennek 
kockázata az ajánlattevőt terheli. 6.) Az ajánlat részeként elektronikus űrlap formájában 
felolvasólap szerepeljen, amelyben közölni kell az alábbi adatokat: ajánlattevő nevét, címét (
székhelyét), és azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján
értékelésre kerülnek. A felolvasólap mintáját űrlapját az elektronikus közbeszerzési rendszer (a 
továbbiakban: EKR) tartalmazza. 7.) Az ajánlathoz csatolni kell vagy elektronikusan hozzáférhetővé
kell tenni (figyelemmel az e-Kr. 10. §-ra): - ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdéseire 
vonatkozóan; -ajánlattevő nyilatkozatát az Alkr. 17. § (2) bekezdése alapján; - a kizáró okokkal 
kapcsolatos nyilatkozatot; - biztosíték rendelkezésre bocsátásáról szóló nyilatkozatot - az ajánlatot 
aláíró(k), kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása hitelességének megállapítása érdekében a 
cégjegyzésre jogosult ajánlattevő, közös ajánlat esetén ajánlattevők, illetve kapacitást nyújtó 
szervezet aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját. - ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) 
folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz 
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött 
igazolást, amennyiben ajánlattevő (közös ajánlattevő) esetében változásbejegyzési eljárás nincs 
folyamatban az erre vonatkozó nemleges tartalmú nyilatkozatot az ajánlatban csatolni kell; - 
amennyiben ajánlattevő kapacitást biztosító szervezetre támaszkodik, úgy csatolni kell az 
ajánlattevő, illetve a kapacitásait rendelkezésre bocsátó személy/szervezet nyilatkozatait, 
figyelemmel a Kbt. 65. § (7) bekezdésére. -átláthatósági nyilatkozatot. FAKSZ: dr. Király Róbert, lsz
.:00435

Helyesen:

közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló 
nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen meg a 
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ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz 
képest szigorúbbak a minősítés feltételei az M/1 pont tekintetében. 5.) Az ajánlatot e-Kr. 15. § 
szabályainak figyelembe vételével, elektronikusan kell benyújtani. Az ajánlatnak az ajánlattételi 
határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR 
visszaigazolást küld. A benyújtott ajánlat ajánlattételi határidőre történő beérkezéséért, valamint az
ajánlat nem megfelelő helyszínre történő benyújtásáért ajánlatkérő nem vállal felelősséget, ennek 
kockázata az ajánlattevőt terheli. 6.) Az ajánlat részeként elektronikus űrlap formájában 
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székhelyét), és azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján
értékelésre kerülnek. A felolvasólap mintáját űrlapját az elektronikus közbeszerzési rendszer (a 
továbbiakban: EKR) tartalmazza. 7.) Az ajánlathoz csatolni kell vagy elektronikusan hozzáférhetővé
kell tenni (figyelemmel az e-Kr. 10. §-ra): - ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdéseire 
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cégjegyzésre jogosult ajánlattevő, közös ajánlat esetén ajánlattevők, illetve kapacitást nyújtó 
szervezet aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját. - ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) 
folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz 
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött 
igazolást, amennyiben ajánlattevő (közös ajánlattevő) esetében változásbejegyzési eljárás nincs 
folyamatban az erre vonatkozó nemleges tartalmú nyilatkozatot az ajánlatban csatolni kell; - 
amennyiben ajánlattevő kapacitást biztosító szervezetre támaszkodik, úgy csatolni kell az 
ajánlattevő, illetve a kapacitásait rendelkezésre bocsátó személy/szervezet nyilatkozatait, 
figyelemmel a Kbt. 65. § (7) bekezdésére. -átláthatósági nyilatkozatot.
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(A rendszer automatikusan tölti)2019.05.24

VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.




