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I. 

 

ÚTMUTATÓ 

A VÉGLEGES AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ 

 

1. Az ajánlat benyújtásának címe és határideje 

 

1.1. Az ajánlattevőnek az eljárás során írásos végleges ajánlatot kell elkészítenie. 

 

1.2. A végleges ajánlat benyújtásának határideje: 2018. március 14. (szerda) 11:00 óra. 

 

Az ajánlat benyújtásának címe: 

BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. 1146 

Budapest, Hermina út 49., I. emeleti 116. szoba. 

 

1.3. A végleges ajánlatot cégszerűen aláírva, kötött vagy fűzött formában, zárt borítékban 1 

db papír alapú példányban, továbbá a papír alapú példánnyal mindenben megegyező 1 

példányban elektronikus adathordozón (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf 

file formátumban, a tételes árazott költségvetést .xls formátumban is) személyesen kell 

benyújtani, a borítékon fel kell tüntetni „Zalaegerszeg, Ebergényi u. 45., Hrsz: 4581/5 

alatti lőtér rekonstrukciós munkái”, „Csak a végleges ajánlattételi határidő lejártakor 

bontható fel!” és a „Végleges ajánlat” feliratokat, továbbá az ajánlattevő nevét és 

székhelyét (címét). 

 

1.4. A végleges ajánlat papír alapú példányát lapozhatóan kell összefűzni.  

 

1.5. A végleges 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. 

 

1.6. A végleges ajánlatban lévő valamennyi dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell 

írnia az ajánlattevő szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek vagy 

személyeknek, aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.  

 

1.7. Ahol a Kbt., vagy a felhatalmazása alapján megalkotott külön jogszabály alapján az 

ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a 

dokumentum - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújtható. 

A Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti ajánlattevői nyilatkozatot eredeti példányban kell az 

ajánlathoz csatolni. 
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2. Az ajánlati kötöttség időtartama 

 

2.1. Ajánlattevő a végleges ajánlattétel határidejének időpontjától számított 60 (hatvan) napig 

kötve van végleges ajánlatához. 

 

2.2. Az ajánlat elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevő részére történt 

megküldése napjától a nyertes ajánlattevő ajánlati kötöttsége további 60 (hatvan) nappal 

meghosszabbodik [Kbt. 131. § (5) bekezdés]. 

 

 

3. Az ajánlat bontása 

 

3.1 Az ajánlat bontásának időpontja és helyszíne megegyezik az 1.2 pontban megjelöltekkel.  

 

3.2. Az írásbeli végleges ajánlat bontásának megkezdésére – a Kbt. 68. § (3) bekezdésében 

meghatározott személyek jelenlétében – a Kbt. 68. § (1) bekezdése szerint, a végleges 

ajánlattételi határidő lejártának időpontjában kerül sor. 

 

3.3. A bontási eljárás során a Kbt. 68. §-ának (4) bekezdése szerinti eljárási cselekményekre 

kerül sor, így az írásbeli végleges ajánlatban szereplő felolvasólap alapján ismertetésre kerül 

az ajánlattevő neve, címe (székhelye), valamint az értékelési szempont alapján értékelésre 

kerülő ajánlati tartalmi elemek. 

 

3.4. A végleges ajánlat felbontásáról és ismertetéséről az ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, 

amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld ajánlattevőnek. 

 

 

4. Ajánlattevőnek csatolnia ajánlatához tételes árazott költségvetést az 5. pontban 

foglaltak figyelembe vételével. 

 

 

5. Az ajánlati ár és a nettó vállalkozói díj megadása, valamint a költségvetéssel 

kapcsolatos információk 

 

Ajánlattevő az árajánlata kidolgozása során vegye figyelembe az alábbiakat: 

o Az ajánlati árat ÁFA nélkül, magyar forintban kell megadni, a közbeszerzési 

dokumentum mellékleteként csatolt felolvasólapon, egy összegben, illetve 

részletezve a tételes árazott költségvetés benyújtásával. Az ajánlati árnak 

tartalmaznia kell minden olyan költségtényezőt, amelyet az ajánlattevő 

ajánlatkérővel szemben érvényesíteni kíván, és amelyek összességükben 

fedezetet nyújtanak a közbeszerzési dokumentumban meghatározott műszaki-

szakmai és szerződéses feltételek szerinti teljesítésre. 

o Az ajánlattevő által kért ellenszolgáltatás semmilyen jogcímen nem emelhető a 

szerződés teljesítése során. 

 

Költségvetéssel kapcsolatos információk 

 Ajánlattevőnek a szakmai ajánlat részeként árazott költségvetést kell készítenie és 

csatolnia. 
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Ajánlatkérő kéri Ajánlattevőt, hogy az ajánlat elkészítése során a műszaki 

dokumentáció részét képező .xls formátumban rendelkezésre bocsátott tételes 

árazatlan költségvetést használja fel! 
 

Ajánlatkérő kiemelten felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy a szakmai ajánlatának 

elkészítése során az alábbiakat vegye figyelembe: 

 Amennyiben az ajánlatkérő által kiadott árazatlan költségvetésben, illetve 

műszaki leírásban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, 

tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való 

hivatkozás szerepel, az a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető 

meghatározása érdekében történt és ajánlatkérő természetesen azzal műszakilag 

egyenértékű dolgot, terméket, tevékenységet, stb. is elfogad.  

 

 A Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja értelmében a hiánypótlás vagy felvilágosítás 

megadása során javítható az ajánlatban előforduló olyan nem jelentős, egyedi 

részletkérdésre vonatkozó hiba, átalánydíjas szerződésre tekintettel az árazott 

költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és egységára pótolható, 

módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati 

árat, vagy annak értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között az 

értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja. 

 

 Adott esetben Ajánlattevőnek a szakmai ajánlat részeként csatolnia kell ajánlattevő 

nyilatkozatát, melyben ismerteti a műszaki dokumentációban rögzített műszaki 

tartalomtól (gyártmány, típusok) esetlegesen eltérő, de azzal egyenértékű 

termékek minőségét, a termékek típusát és részletes műszaki jellemzőit. Az 

egyenértékűséget ajánlattevőnek igazolni kell. Ajánlattevő köteles az ajánlatában az 

egyenértékűséget objektív tartalmú dokumentumokkal igazolni.  

 

Műszaki egyenértékűség: a megajánlott terméknek ki kell elégítenie az ajánlattételi 

dokumentumban megfogalmazott műszaki és minőségi követelményeket, a 

szabványelőírásokat, legalább ugyanakkora mértékben biztosítania kell a gazdaságos 

üzemeltetést, meg kell felelnie a tervezett helyre. 

 

A műszaki egyenértékűségnek ki kell elégítenie az alábbiakat: 

 

 Műszaki paraméterek szempontjából: 

Az adott termék megadott műszaki jellemzők vonatkozásában azonos, vagy 

jobb a hatásfoka, azonos, vagy jobb a tervezett funkció szerinti teljesítménye, 

rendelkezik a szükséges minőségi dokumentációkkal, azonos vagy jobb a 

környezeti hatása (környezetszennyezés, környezetkímélés, stb.), méretei és 

színei azonosak, stb.  

 Üzemeltetési költségek szempontjából: 

Azonos, vagy kedvezőbb az azonos időszakra eső karbantartási költség, illetve 

azonos vagy hosszabb a várható élettartama, a szerviz ellátottsága azonosan 

vagy jobban megoldott, az alkatrész utánpótlása azonosan vagy jobban 

megoldott, az alkatrész utánpótlása nem költségesebb. 
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6) Az ajánlat összetétele, az ajánlat részeként benyújtandó iratok jegyzéke 

 

1. Borítólap: 

A végleges ajánlat borítólapján fel kell tüntetni a beszerzés tárgyát, a „Végleges ajánlat” 

megjelölést, a „Csak a végleges ajánlattételi határidő lejártakor bontható fel!” feliratot, 

továbbá az ajánlattevő nevét, címét (székhelyét). 

 

2. Részletes tartalomjegyzék 

 

3. Felolvasólap: 

Felolvasólap az ajánlattevő által cégszerűen aláírva, az 1. számú melléklet szerinti 

tartalommal, figyelemmel a dokumentáció 5) pontjában foglaltakra. Ajánlattevő nevét, 

székhelyét a cégbíróságnál bejegyzett formában kéri ajánlatkérő megadni.  

 

4. Ajánlattevői nyilatkozat: 

A Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti ajánlattevői nyilatkozat, a 2. számú melléklet szerinti 

tartalommal. A nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell benyújtani. 

 

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy a jelen dokumentáció III. fejezetét képező 

Kivitelezési szerződés feltételeinek elfogadásáról ezen nyilatkozatban kell nyilatkozni, a 

szerződéstervezetet nem kell a végleges ajánlat részeként benyújtani.  

 

Ajánlatkérő a végleges ajánlattételi dokumentáció részeként megküldi a végleges 

szerződéstervezetet, és a végleges költségvetési kiírást. 

 

5. Az ajánlattevő tekintetében (adott esetben): 

Cégaláírási nyilatkozat (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány) vagy a Ctv. 

9. §-a szerinti, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta egyszerű másolata az ajánlatot 

aláíró (vagy arra meghatalmazást adó), jogosultsággal rendelkező személytől; a 

cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult 

személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott 

aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás eredeti vagy egyszerű másolati példánya, (csak 

abban az esetben kell a végleges ajánlathoz csatolni, amennyiben az ajánlatot aláíró 

személyre (személyekre) vonatkozó aláírási címpéldány vagy aláírás-minta másolatát 

ajánlattevő korábbi ajánlatával nem nyújtotta be). 

 

6. Műszaki-szakmai ajánlat: 

A jelen dokumentáció 4. és 5. pontjában részletezettek szerint kell a műszaki-szakmai 

ajánlatot benyújtani. Ajánlattevő jogosult az alapajánlata részeként benyújtott műszaki-

szakmai ajánlatát felülvizsgálni. 

 

Amennyiben ajánlattevő nem nyújt be végleges ajánlatot ajánlatkérő a 2018. február 1. 

napján 11:00 órai ajánlattételi határidőre benyújtott alapajánlatot veszi figyelembe az 

értékelés során. Ebben az esetben ajánlattevő ajánlati kötöttsége az alapajánlata 

tekintetében áll be. 

 

 

7. Nyilatkozat az elektronikus ajánlati példányról 
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Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az elektronikus formában benyújtott (jelszó 

nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf file) példány megegyezik a papír alapú példánnyal 

(3. számú melléklet). 

 

8. Nyilatkozat üzleti titokról 

Ajánlattevő ajánlatában található iratot üzleti titokká minősíthet. Az üzleti titkot tartalmazó, 

elkülönített irathoz a Kbt. 44. § (1) bekezdése alapján indokolást köteles csatolni, amelyben 

részletesen alátámasztja, hogy az adott információ, vagy adat nyilvánosságra hozatala miért 

és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott 

indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. 

Amennyiben az ajánlat nem tartalmaz üzleti titkot, a nyilatkozatot nem kell az ajánlathoz 

csatolni. (4. sz. melléklet) 
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II.  

NYILATKOZATMINTÁK 
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1. SZ. MELLÉKLET 

FELOLVASÓLAP 

 

 

Az ajánlattevőnek a cégkivonatban szereplő neve: 

 

Az ajánlattevő címe: 

 

Az ajánlattevő telefax száma, elektronikus elérhetősége: 

 

Az ajánlat tárgya: „Zalaegerszeg, Ebergényi u. 45., Hrsz: 4581/5 alatti lőtér 

rekonstrukciós munkái”  

 

AJÁNLAT 

Nettó vállalkozói díj (HUF)  ………………… HUF 

Jótállás időtartama (minimum 24 hónap, maximum 

60 hónap) 
…………………hónap 

 

 

Kelt:.........................., 2018. ........................ hó ........ nap 

 

 ................................................ 

 cégszerű aláírás 
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2. SZ. MELLÉKLET 

 

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT 

a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján 

 

 

Tisztelt Ajánlatkérő! 

 

 

Alulírott ….................................., mint a(z) ….................................................. (ajánlattevő 

neve, címe) cégjegyzésre jogosult vezetője/meghatalmazott képviselője* kijelentem, hogy az 

eljárást indító közbeszerzési dokumentumokban, valamint a megtartott tárgyalás 

eredményeként kiadott, végleges közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi 

feltételt tanulmányoztuk. Ezúton nyilatkozunk, hogy a közbeszerzési dokumentumok 

tárgyalás befejezésekori feltételeit elfogadjuk és a közbeszerzés tárgyára végleges ajánlatot 

teszünk a Felolvasólapon feltüntetett ellenszolgáltatás (díj) ellenében.  

 

Módosítás és feltétel nélkül elfogadjuk a végleges közbeszerzési dokumentumok, 

valamint annak III. fejezetét képező kivitelezési szerződés feltételeit. 

 

Nyertességünk esetén a szerződést az eljárást indító közbeszerzési dokumentumok 

(ajánlattételi felhívás és dokumentáció), valamint a tárgyalások eredményeként kiadott 

végleges közbeszerzési dokumentumok alapján benyújtott végleges ajánlatunk szerinti 

feltételekkel megkötjük és teljesítjük. 

 

Kijelentjük, hogy ajánlatunkat a végleges ajánlat megtételétől (az ajánlattételi határidő 

lejártától) számított 60 napig terjedő időszakra érvényben tartjuk, az addig ránk nézve 

kötelező érvényű, ezen időszak lejárta előtt bármikor elfogadható. 

 

Jelen nyilatkozatot a „Zalaegerszeg, Ebergényi u. 45., Hrsz: 4581/5 alatti lőtér 

rekonstrukciós munkái”  tárgyban indított közbeszerzési eljárására benyújtott ajánlatunk 

részeként tesszük. 

 

 

Kelt:……………………, 2018. ……………. hó ………nap 

  

 

 …………………………….. 

cégszerű aláírás 

 
 

* A megfelelő szövegrész értelemszerűen aláhúzandó! 
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3. SZ. MELLÉKLET 

 

NYILATKOZAT 

 

 

 

Alulírott ….............................., mint a(z) …..................................................(ajánlattevő neve, 

címe) cégjegyzésre jogosult vezetője/meghatalmazott képviselője* 

 

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

 

hogy a benyújtott végleges ajánlatunk elektronikus példánya (jelszó nélkül olvasható, de nem 

módosítható .pdf file) mindenben megegyezik a papír alapú példánnyal. 

 

Jelen nyilatkozatot a „Zalaegerszeg, Ebergényi u. 45., Hrsz: 4581/5 alatti lőtér 

rekonstrukciós munkái”  tárgyban indított közbeszerzési eljárására benyújtott ajánlatunk 

részeként tesszük. 

 

 

……………………, 2018. ………………. hó ……nap  

 

 

 

 …………………………….. 

 cégszerű aláírás 

 

 

 

* A megfelelő szövegrész értelemszerűen aláhúzandó! 
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4. SZ. MELLÉKLET 

 

 

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA** 

(Csak üzleti titok esetén kell az ajánlathoz csatolni!) 

 

 

Alulírott ….............................., mint a(z) …..................................................(ajánlattevő neve, 

címe) cégjegyzésre jogosult vezetője/meghatalmazott képviselője*  

 

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

 

a „Zalaegerszeg, Ebergényi u. 45., Hrsz: 4581/5 alatti lőtér rekonstrukciós munkái”  
tárgyban indított közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatunk üzleti titkot tartalmaz. 

 

Az üzleti titoknak minősülő információkat és adatokat az ajánlatunk elválaszthatatlan részét 

képező fejezetében/külön kötetben* különítettük el, figyelemmel a Kbt. 44. §-ban foglaltakra. 

 

Az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített iratokhoz a Kbt. 44. § (1) bekezdése alapján csatoltuk 

indokolásunkat, amelyben részletesen alátámasztjuk, hogy az adott információ vagy adat 

nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számunkra aránytalan sérelmet. 

 

 

Kelt:…………………….. 2018. ……………… hó …… nap 

 

  

……..………………...... 

cégszerű aláírás 

 

 

 
*   A megfelelő szövegrész értelemszerűen aláhúzandó! 

 

** Amennyiben az ajánlat üzleti titkot nem tartalmaz, nem kell a nyilatkozatot az ajánlathoz csatolni. 
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III. 
 

KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS 

(TERVEZET) 
 

(Külön dokumentumban csatolva) 

 



14 

IV. 
 

TÉTELES ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS 
 

(Külön dokumentumban csatolva) 


