
Debreceni Egyetem 

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁSA 

„Melanin Concentrating Hormon beszerzése” tárgyában 

a Kbt. 122/A. § alapján 

 
1. AJÁNLATKÉRŐ KAPCSOLATTARTÁSI ADATAI 
Debreceni Egyetem  
4010 Debrecen, Egyetem tér 1. 

levelezési cím: 4012 Debrecen Pf.: 37.  

Telefon: 42/594-300 
Fax: 42/430-009 
kapcsolattartó neve: Dr. Peitl Barna      
e-mail: barna.peitl@gmail.com 

Kapcsolattartó: 
Juratio Zrt. 
dr. Vincze-Pap Gergely 
Tel: 1/288-0707 
Fax: 1/288-0708 
e-mail: gvincze-pap@juratio.hu 

 
2. A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA, MENNYISÉGE 
Melanin Concentrating Hormon beszerzése az alábbi típus és mennyiség meghatározásával: 

- Melanin Concentrating Hormon 2 gramm. 
 
24300000-7 Szervetlen és szerves alapvegyületek 
 
3. A SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA/TÁRGYA  
Adásvételi szerződés keretében Melanin Concentrating Hormon beszerzése 
 
4. A TELJESÍTÉS VÉGHATÁRIDEJE 
Szerződéskötéstől számított 60 napon belül.  

 
5. TELJESÍTÉS HELYE 
Debreceni Egyetem Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet  
4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. 
 
6. AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI 
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF), és nem köthető semmilyen 
más külföldi fizetőeszköz árfolyamához. A Kbt. 130. § (1) bekezdés alapján az Ajánlatkérő a szerződés 
teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az Ajánlattevő 
teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban 
köteles nyilatkozni. Eladó egy végszámla kiállítására jogosult a Dokumentációban részletezettek szerint. A 
kifizetésekre az új Ptk. 6:130. § (1) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni, az egyéb, irányadó jogszabályi 
rendelkezések figyelembe vételével, különösen a 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ára és a 
Dokumentációban rögzített fizetési feltételek szerint. 

 
7. BÍRÁLATI SZEMPONTOK: 
Ajánlatkérő az ajánlatokat a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempontja alapján értékeli. 

 
8. ALKALMASSÁGI KRITÉRIUMOK: 

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság   

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 

megkövetelt igazolási mód: 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  
 

mailto:gvincze-pap@juratio.hu
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P/1. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) 

bekezdés c) pontja alapján az ajánlattevő (közös ajánlattevő) 

cégszerű nyilatkozata az eljárást megindító felhívás 

közvetlen megküldését megelőző három üzleti évre 

vonatkozóan a teljes – általános forgalmi adó nélkül 

számított – árbevételéről, attól függően, hogy mikor jött 

létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben 

ezek az adatok rendelkezésre állnak. 

 

Ha az ajánlattevő a P/1. pont szerinti irattal azért nem 

rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely 

tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása 

nem lehetséges, az e ponttal 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 az árbevételről 

szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást 

kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági 

követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság 

igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. 

 

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, elegendő, ha közülük egy felel meg. 

A Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján 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 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. 

A Kbt. 55. § (6) bekezdése alapján az ajánlattevő az 

alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerint 

más szervezet kapacitására a következő esetekben 

támaszkodhat: 

P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös 

ajánlattevő), amennyiben az eljárást 

megindító felhívás közvetlen megküldését 

megelőző három üzleti évre vonatkozó, 

teljes – általános forgalmi adó nélkül 

számított – árbevétele nem éri el összesen 

a nettó 10.000.000,- Ft-ot a 310/2011. 

Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) 

pontjában foglaltak alapján. 

 

Az újonnan piacra lépő szervezetek 

esetében működésük ideje alatt összesen 

legalább nettó 10.000.000,- Ft teljes – 

általános forgalmi adó nélkül számított – 

árbevétellel kell rendelkezni. 
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c) а gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során 

– az a) pontban foglalt esetektől eltérően –akkor is, ha az 

adott alkalmassági követelmények nem а teljesítéskor 

ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra 

vonatkoznak. Ebben az esetben az а szervezet, amelynek 

adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az 

alkalmasság igazolásához felhasználja, а Ptk. 6:419. §-ában 

foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az 

ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás 

teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. 

A dokumentumok a Kbt. 36. § (3) bekezdése szerint 

egyszerű másolati formában nyújtandók be.  

 

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság   

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 

megkövetelt igazolási mód: 

M/1. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) 

bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás 

feladásától – nem hirdetménnyel induló eljárásokban 

megküldésétől – visszafelé számított három év (36 hónap) 

legjelentősebb, jelen eljárás tárgyával megegyező (Melanin 

Concentrating Hormon), vagy hasonló gyógyszer, gyógyszer 

alapanyag, illetve kémiai vegyi anyag szállításainak 

ismertetésével.  

Az ismertetésnek (ismertetéseknek) tartalmaznia kell 

legalább: 

- a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidő 

ÉV/HÓ bontásban) és helyét, 

- az ellenszolgáltatás nettó összegét, 

- a szerződést kötő másik fél megnevezést, 

elérhetőségét, 

- a szerződés tárgyát, továbbá 

- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak 

és a szerződésnek megfelelően történt-e. 

Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést 

konzorciumban végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie 

kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett 

részt. Az ismertetést a Korm. rendelet 16. § (5) bekezdése 

szerint kell benyújtani. 

A Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján az előírt alkalmassági 

követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is 

megfelelhetnek. 

A Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján 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 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös 

ajánlattevő), ha nem mutat be az eljárást 

megindító felhívás közvetlen 

megküldésétől visszafelé számított három 

évben (36 hónapban) az előírásoknak és a 

szerződésnek megfelelően teljesített, 

Melanin Concentrating Hormon, vagy 

hasonló gyógyszer, gyógyszer alapanyag, 

illetve kémiai vegyi anyag szállítására 

vonatkozó, összesen legalább nettó 

10.000.000,- Ft értékű referenciát. 

Az előírt referencia több szerződésből is 

teljesíthető. 
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szervezetet és az eljárást megindító 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. 

A Kbt. 55. § (6) bekezdése alapján az ajánlattevő az 

alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerint 

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. 

A dokumentumok a Kbt. 36. § (3) bekezdése szerint 

egyszerű másolati formában nyújtandók be. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9. AZ AJÁNLATTEVŐ SZEMÉLYES HELYZETÉRE VONATKOZÓ ADATOK (KIZÁRÓ OKOK) 
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: 
 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan 
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésben rögzített kizáró okok fennállnak, továbbá 
az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok 
fennáll. 
 
Igazolási mód: 
 
A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek a Kbt. 122. § (1) bekezdés és a 310/2011. (XII. 23.) 
Korm. rendelet 12. §-ban meghatározottak szerint nyilatkoznia kell. A Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) 
alpontjára vonatkozóan a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § ib) alpontja szerint kell nyilatkozatot 
benyújtania. 
A kizáró okok igazolására irányadó a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2011. 
évi CVIII. törvény 56-57. §-ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok 
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 
23.) Korm. rendelet 2-3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról 
a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (KÉ 2014. évi 57. szám; 2014. május 
16.). 
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell továbbá a Kbt. 58. § (3) bekezdése alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez 
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nem vesz igénybe az 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint általa az 
alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró 
okok hatálya alá. 
 
10. HIÁNYPÓTLÁS LEHETŐSÉGE: 
Ajánlatkérő hiánypótlást a Kbt. 67. § (1)-(5) bekezdése szerinti körben biztosítja. 

 
11. AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ: 2014. AUGUSZTUS 4. 10.00 ÓRA 

 
12. AJÁNLATOK BENYÚJTÁSÁNAK HELYE: 
JURATIO Zrt., 1071, Budapest, Városligeti fasor  23. II. em 6. 

 
13. AZ AJÁNLATTÉTEL NYELVE: 
Magyar 

 
14. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSÁNAK HELYE, IDEJE: 
2014. augusztus 4. 10.00 óra 
Helye: JURATIO Zrt., 1071, Budapest, Városligeti fasor  23. II.6. 
Jelenlétre jogosultak: a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerint. 

 
15. AZ ELJÁRÁS TÍPUSA: 
A Kbt. 122/A. § szerinti, hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás. 

 
16. A SZERZŐDÉSKÖTÉS IDŐPONTJA:  
A szerződéskötésre az eljárás eredményéről szóló összegezés megküldésének napját követően, a Kbt. 124. 
§ (6) bekezdése szerinti szerződéskötési moratórium lejártát követő első munkanapon kerül sor. 
A szerződéskötés helye: ajánlatkérő székhelye. 

 
17. AJÁNLATKÉRŐ RÉSZAJÁNLATTÉTELI LEHETŐSÉGET NEM BIZTOSÍT. 

 
18. TÖBBVÁLTOZATÚ, ALTERNATÍV AJÁNLAT NEM TEHETŐ. AJÁNLATKÉRŐ JELEN ELJÁRÁSBAN NEM 

ÍR ELŐ AJÁNLATI BIZTOSÍTÉKOT. 

 
19. EGYÉB INFORMÁCIÓK: 
1.) A pályázat megnevezése, melynek keretében a közbeszerzési eljárás lefolytatására sor kerül:„Melanin 
Koncentráló Hormon Receptor (MCH-R) Izgató Hatás Mezőgazdasági Kiaknázására Irányuló Kutatások. A 
Töméses Hizlalás Kiváltására Takarmányozással Májlibákon”(AGR_PIAC_13-1-2013-0008) 
2.) Szerződést biztosító mellékkötelezettségként Ajánlatkérő a Dokumentáció mellékletét képező Adásvételi 
szerződésben rögzítettek szerint kötbért (késedelmi kötbér: nettó teljes vételár 0,5 %-a/nap, legfeljebb 20 
nap időtartamban; hibás teljesítési kötbér: nettó teljes vételár 0,5 %-a/nap, legfeljebb 20 nap időtartamban; 
meghiúsulási kötbér a teljes nettó vételár 20 %-a) ír elő. 
2.) Az összegezés megküldésének tervezett időpontja: Ajánlatkérő az ajánlattevőket az eljárás eredményéről 
az arról készült összegezés közvetlen megküldésével értesíti, legkésőbb az ajánlatok felbontásától számított 
30 napon belül. 
3.) A Dokumentáció ingyenes, ajánlatkérő közvetlenül megküldi az ajánlattevőknek. A Dokumentáció másra 
át nem ruházható. 
4.) A Kbt. 122. § (5) bekezdésére tekintettel az Eljárást megindító felhívásban, illetőleg a 
Dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban az Ajánlattevő kiegészítő tájékoztatást kérhet az 
Ajánlatkérőtől. A kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérő ésszerű időben válaszolja meg. A kiegészítő 
információkérést az alábbi elérhetőségre küldött elektronikus levélben vagy telefaxban kell megtenni: 
Juratio Zrt., dr. Vincze-Pap Gergely részére (e-mail: gvincze-pap@juratio.hu, fax: 1/288-07-08). 
5.) Az ajánlatot egy eredeti példányban szükséges benyújtani. Az ajánlatokat elektronikus adathordozón 
(CD-n vagy DVD-n) is be kell nyújtani, az eredeti példánnyal egybecsomagoltan, amelyet jelszó nélkül 
olvashatóan kell elkészíteni és amelyeknek az eredeti példányú ajánlatról készített, nem módosítható .pdf 
vagy azzal egyenértékű formátumú fájl(oka)t kell tartalmazni és az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, 
hogy az elektronikus példány megegyezik az eredeti papíralapúval. Az ajánlatot zárt és sértetlen 
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borítékban/dobozban, kell benyújtani. Az eredeti és az elektronikus példány tartalma közötti eltérés esetén az 
eredeti példány tartalma az irányadó. A borítékon/dobozon a „Melanin Concentrating Hormon beszerzése” – Az 
ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel” megjelöléseket kell feltüntetni. A postai úton benyújtott ajánlat 
ajánlattételi határidőre történő beérkezéséért, illetve az ajánlat elvesztéséért, valamint a jelen felhívásban 
meghatározottak szerint az ajánlat nem megfelelő helyszínre történő benyújtásáért ajánlatkérő nem vállal 
felelősséget, ennek kockázata az ajánlattevőt terheli. 
6.) Az ajánlathoz csatolni kell:  

- ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdéseire vonatkozóan; 
- ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 40. § (1) a) – b) pontjaira (a nemleges nyilatkozatot is csatolni kell) 

figyelemmel a Kbt. 26. §-ra, valamint a Kbt. 58. § (3) bekezdésére vonatkozóan; 
- az alkalmasság megállapítására szolgáló összes nyilatkozatot és igazolást; 
- a kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozatot; 
- az ajánlatot aláíró(k), kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása hitelességének megállapítása érdekében a 

cégjegyzésre jogosult ajánlattevő, közös ajánlat esetén ajánlattevők, ill. és kapacitást nyújtó szervezet 
aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti 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 kapacitást biztosító szervezetre támaszkodik, úgy csatolni kell az Ajánlattevő 
illetve a kapacitásait rendelkezésre bocsátó személy/szervezet nyilatkozatait, figyelemmel a Kbt. 55.§ (5) 
és (6) bekezdésére. 

7.) Amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult 
képviselőjének meghatalmazása alapján más személy szignálja, illetve írja alá, a cégjegyzésre jogosult személy 
által aláírt teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást szintén csatolni kell. 
8.) 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 a 124. § (4) bekezdése szerinti összegezésben megjelölte. 
9.) Az ajánlat összeállításának minden költsége az Ajánlattevőt terheli. 
10.) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven került 
kiállításra, úgy az ajánlattevőnek az eredeti dokumentum mellé csatolnia kell a felelős magyar fordítást is. A 
fordításban elkövetett hibákért az ajánlattevő felel. 
11.) Az eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre 
felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot, de a felhívott ajánlattevő jogosult közösen 
ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást. Ebben 
az esetben a közösen benyújtott ajánlatban rögzíteni kell, hogy a szerződés aláírására az ajánlattevők közül 
melyikük bír felhatalmazással. Közös ajánlattevőknek az ajánlathoz csatolni kell az együttműködésről szóló 
megállapodást, melynek kötelező erejűen tartalmaznia kell azt, hogy a konzorcium tagjai egyetemleges 
kötelezettséget vállalnak a közbeszerzési eljárással és szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatosan, 
továbbá azt, hogy a benyújtott együttműködési megállapodás a konzorciumi tagoknak a konzorcium 
működésére vonatkozó teljes megállapodását hiánytalanul tartalmazza. 
12.) Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Közbeszerzésekről szóló 
2011. évi CVIII. törvény előírásai és végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni.  
13.) Az ajánlat – tartalomjegyzéket követő – első oldalaként felolvasólap szerepeljen, amelyen közölni kell 
az alábbi adatokat: az ajánlattevő nevét, székhelyét, telefon- és faxszámát, továbbá az ellenszolgáltatás 
összegét. A felolvasólap ajánlatkérő által elvárt formáját a Dokumentáció tartalmazza.  
14.) Felhívjuk T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a felhívás 8. pontjának P/1., valamint M/1. alpontjaiban 
foglalt alkalmasság feltételeit és igazolását az Ajánlatkérő a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest 
szigorúbban határozta meg.  
15.) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 122. § (9) bekezdését. 
16.) Az ajánlat minden szöveget tartalmazó oldalát kitörölhetetlen tintával vagy géppel elkészítve, magyar 
nyelven szükséges elkészíteni. Az ajánlatot tartalomjegyzékkel is el kell látni, melynek pontosan meg kell 
határoznia az ajánlattételi felhívásban, illetve a dokumentációban kért dokumentumok fellelhetőségét. A 
tartalommal bíró oldalakat sorszámozással szükséges ellátni. 
17.) Az ajánlatot olyan kötésben kell beadni, amelyből állagsérelem nélkül lapot kivenni, cserélni nem lehet 
(pl lyukasztva, fűzve, nemzeti színű szalaggal/zsinórral átkötve, leragasztva, a ragasztást lebélyegezve és 
aláírva). 
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18.) Ajánlatkérő kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását a közbeszerzési eljárás eredményeként 
megkötendő szerződés teljesítése érdekében. 

 
20. Az eljárást megindító felhívás megküldésének időpontja: 2014. július 17. 


