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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény /a továbbiakban Kbt./ 113. § (1) 

bekezdése szerinti nemzeti eljárásrendben lefolytatásra kerülő eljárásra 
 

 
1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési 

címe /Kbt. 50. § (2) bekezdés a) pont/: 
 

Ajánlatkérő neve:  
Név: MSzTE - Magyar Szürke Szarvasmarhát Tenyésztők Egyesülete 
Címzett: Baracskay Lajos elnök 
Cím: 1134 Budapest Lőportár utca 16. 2. 
Telefon: +36-1/412-50-95 
Telefax: 36-1/412-50-96 
Email: iroda@szurkemarha.hu  
 

      
2.  A közbeszerzési eljárás fajtája /Kbt. 50. § (2) bekezdés b) pont/:  
 

Az ajánlatkérő a Kbt. 113. § (1) bekezdése szerint, nem hirdetménnyel induló nyílt 
közbeszerzési eljárást folytat le. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt. Második 
Részében meghatározott szabályok szerint a Kbt. 113-114. §-ban foglalt eltérésekkel 
folytatja le tekintettel arra, hogy a szolgáltatás megrendelésére irányuló közbeszerzés 
becsült értéke nem éri el az uniós értékhatárt.  
 
 

3. A közbeszerzési dokumentumok elérhetősége, rendelkezésre 
bocsátásának módja, határideje, annak beszerzési helye és pénzügyi 
feltételei /Kbt. 50. § (2) bekezdés c) pont/:  
 
Az ajánlatkérő dokumentációt készít és a dokumentációt, korlátlanul és teljeskörűen, 
térítésmentesen, elektronikus úton közvetlenül megküldi az ajánlattevők részére, 
illetve korlátlanul és teljeskörűen, közvetlenül és térítésmentesen az Ajánlattevők 
rendelkezésére bocsátja a Közbeszerzési Adatbázisban az ajánlattételi felhívás 
megküldésével egyidejűleg. 
 
Ajánlatkérő a „dokumentáció” kifejezés alatt a következőket érti: feladatleírás, 
szerződéses feltételek, útmutató, a gazdasági szereplők által benyújtandó 
dokumentumok mintái.  
 
 

4. A közbeszerzés tárgya és mennyisége /Kbt. 50. § (2) bekezdés d) pont/: 
 
„A magyar-szürke szarvasmarhák húskészítményeinek népszerűsítése Szaúd-
Arábiában, Kuvaitban és Svájcban” 
 
CPV 
79342000-3 Marketingszolgáltatás 
 
A közbeszerzés mennyisége: 
 
A közbeszerzés 1. része: 
 
A promóciós tevékenység gazdasági megtérülésének elemzése – 1 db stratégiai 
dokumentum készítése 
 

mailto:iroda@szurkemarha.hu
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A promóciós tevékenység információs hatásainak értékelése – 1 db stratégiai 
dokumentum készítése 
 
A promóciós tevékenység gazdasági megtérülésének elemzése  
A kutatás célja annak feltárása:   

 hogy a célországok felé történő termékértékesítések mekkora árbevételt 
generáltak a projekt teljes időtartama (2 év) alatt 

 hogy az értékesítési tevékenységhez milyen költségek kapcsolódtak a projekt 
teljes időtartama (2 év) alatt 

 hogy a GREY_BEEF nevű projektben foglalt promóciós tevékenységek 
valóban generálták-e a támogatási kérelemben megtervezett megtérülést 

 
A tanulmány elkészítéséhez a fentebb felsorolt, releváns pénzügyi adatokat a 
GREY_BEEF pályázatban foglalt célországokra (Szaúd-Arábia, Kuvait, Svájc) 
vonatkozóan külön-külön kell összegyűjteni a Magyar Szürke Szarvasmarhát 
Tenyésztők Egyesületének tagjaitól, annak vezetőségétől, a beszámolókészítésért és 
pénzügyi ügyintézésért felelős személyektől. 
 
A kutatás módszere, kötelező elemei: 

 a szarvasmarha piac releváns adatainak összegyűjtése valamennyi célország - 
Szaúd-Arábia, Kuvait, Svájc – esetében (szarvasmarha hús egységárak, import 
mennyiségek, fogyasztási adatok, piaci trendek) 

 a Magyar Szürke Szarvasmarhát Tenyésztők Egyesületének tagjaitól való 
adatgyűjtés (export mennyiségek, bevétel, költségek, az egyes célországokba 
történő exportálásból származó eredmény) 

 
A kutatás eredményét egy tanulmányban kell összegezni, melyben egy rövid elméleti 
bevezető és a módszertan bemutatása mellett részletezésre kerülnek a feltárt 
eredmények. Ennek keretében a fenti adatok összehasonlítása történik meg a ROI 
mutató kiszámításával, valamint a ROI mutató értékének elemzésére, az ok-okozati 
összefüggések feltárására is sor kerül. A kutatásról legalább 35 oldalas tanulmányban 
kell beszámolni, mely fölkerül majd a projekt honlapjára is.  
 
A tanulmányhoz mellékelni kell egy 2-3 oldalas rövid összefoglalót a kutatásról. 
 
Karakterszám: 87.500 - 98.000 szóközzel együtt. A tanulmány mellékletében max. 30 
összefoglaló táblázat/ábra/grafikon és további szöveges anyag is elhelyezhető, 
oldalanként 2500-2800 karakter leütéssel. A tanulmány a mellékletekkel együtt max. 
65 oldal terjedelem lehet. 
 
A promóciós tevékenység információs hatásainak értékelése 
 
A kutatás célja annak feltárása, hogy a GREY_BEEF nevű projekt 2 éves időtartama 
alatt a projektben foglalt promóciós tevékenység hatására sikerült-e a támogatási 
kérelemben meghatározott márkaismertség célértéket elérni. 
 
A kutatás módszere: A kutatás során mindhárom célországra vonatkozóan (Szaúd-
Arábia, Kuvait és Svájc) egy-egy kérdőív kerül megszerkesztésre és kitöltetésre. A 
kérdőívek minimálisan a célország nyelvét kell, hogy tartalmazzák. Az ajánlatban az 
Ajánlattevőnek a költséghatékonyság kritériumának figyelembe vételével meg kell 
határoznia az egyes országokban a minta nagyságát, valamint a mintavételi eljárást 
annak érdekében, hogy a marhahúsfogyasztók körében a minta reprezentatív legyen.  
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Ennek érdekében ajánlatukat a következő három mintavételi eljárás költségének és az 
ahhoz kapcsolódó minta nagyságok országonkénti megjelölésével kell elkészíteniük: 

 egyszerű véletlen kiválasztás 

 rétegezett kiválasztás 

 kvótakiválasztás 
 
A megvalósítás során kizárólag az Ajánlatkérővel történő írásbeli egyeztetést követően 
kezdhető meg a kutatás. Az írásbeli egyeztetés során tisztázni kell a mintavételi 
eljárást és a minta nagyságát. Ezt követően Ajánlattevő köteles az elkészült kérdőív 
tartalmát Ajánlatkérővel ismertetni. Ajánlattevő kizárólag Ajánlatkérő írásbeli 
jóváhagyását követően kezdheti meg a kérdőívek kutatási célú felhasználását. 
 
A kutatás eredményét egy tanulmányban kell összegezni, melyben egy rövid elméleti 
bevezető és a módszertan, valamint a kutatás bemutatása mellett részletezésre 
kerülnek a feltárt eredmények. A kutatásról legalább 25 oldalas tanulmányban kell 
beszámolni, mely fölkerül majd a projekt honlapjára is. 
 
A tanulmányhoz mellékelni kell egy 1-2 oldalas rövid Összefoglalót a kutatásról. 
 
Karakterszám: 62.500 - 70.000 szóközzel együtt. A tanulmány mellékletében legalább 
5 oldalnyi statisztikai táblát/ ábrát/grafikont kell elhelyezni a vizsgált téma 
bemutatására. A tanulmány a mellékeltekkel max. 45 oldal terjedelem lehet. 
 
Valamennyi dokumentum vonatkozásában kötelező elvárás: 
 
Arculat: 
 
Tekintettel arra, hogy a projekt támogatásból valósul meg, az EU promóciós 
kampányainak vizuális kötelezettségeiben foglaltak alkalmazása és az arculati elemek 
használata kötelező a dokumentumokon! 
 
Oldalszám/terjedelem: 

 A promóciós tevékenység gazdasági megtérülésének elemzése kutatás 
Oldalszám: min. 35 oldal 

 A promóciós tevékenység információs hatásának értékelése kutatás 
Oldalszám: min. 25 oldal 

 
A dokumentumok szolgáltatásának módja: 
 
Az elkészült dokumentumokat 1-1 angol nyelvű, papír alapú példányban és 
elektronikus adathordozóra mentve kell átadni. A dokumentumok mellett át kell adni 
a kutatások és a stratégiai dokumentumok készítése során keletkezett és felhasznált 
illetve fel nem használt kérdőíveket, interjúkat, jegyzőkönyveket és egyéb 
dokumentumokat 1 db elektronikus és 1 db nyomtatott példányban. 
  
Egyéb: 
A dokumentumok elkészítése közben kötelező a felhasznált források pontos és 
ellenőrizhető közlése. 
  
A közbeszerzés 2. része: 

 
a) Weboldal, social media, online marketing tevékenységek: 
 
Weboldal létrehozása, közösségi média felületek használata: Facebook, Twitter, 
Instagram, Youtube, 
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A termékek sikeres piaci bevezetéséhez nagy hangsúlyt kell fektetni az internet alapú 
kommunikációs csatornák használatára. Figyelembe kell venni, hogy a célországokban 
az okostelefonok rohamos elterjedésével az emberek bármikor információhoz 
juthatnak, és ezt kihasználva azonnali, naprakész marketing csomagokkal érhetjük el a 
potenciális célközönséget. A termék alapvetően a prémium kategóriát célozza meg, 
ennek megfelelően a kiválasztott célközönség is a lakosság fizetőképesebb rétege. 
 
Összességében elmondható, hogy mindhárom célország esetében a következő 
csatornákat kell használni a célközönség eléréséhez: Facebook, Instagram, Twitter, 
Youtube 
 
Ajánlattevő feladata: Arculat tervezése, 1 db angol nyelvű Facebook, G+, Instagram, 
Twitter, Youtube profil létrehozása és annak menedzselése, a következő 
eredménymutatókkal: 
 
Facebook: minimum 70 bejegyzés posztolása/év, minimum 4.000 sitekövető 
toborzása/év, tehát összesen a 2018-as és 2019-es évre: minimum 140 poszt és 8.000 
sitekövető. 
 
G+: minimum 70 bejegyzés posztolása/év, tehát összesen 140 poszt létrehozása a 2018-
as és 2019-es évben. 
 
Instagram: minimum 100 kép megosztása és 25 videó megosztása/év, tehát összesen 
200 kép és 50 videó megosztása a 2018-as 2019-es évben. 
 
Twitter: minimum 70 bejegyzés posztolása/év, tehát összesen 140 poszt létrehozása a 
2018-as és 2019-es évben. 
 
Youtube: minimum 25 videó feltöltése/év, tehát összesen 50 videó feltöltése a 2018-as 
és 2019-es évben. 

 
b.) Weboldal programozása: 
 
Önálló domainnel rendelkező weboldal létrehozása, a következő technikai 
paraméterekkel:  
 

- többnyelvű weboldal létrehozása, nyelvválasztó funkcióval: német, arab, 
angol, francia nyelven. Ajánlattevő feladata a választható nyelvekre történő 
tartalom lefordítása és feltöltése. A weboldal tartalmi frissítése a 2018-as, 
2019-es években. A tárhely és domain biztosítása minimum  2019 december 
31-ig. 

- Többmenüs kialakítás: Pl: Rólunk, Termékeink, Kapcsolat, Galéria, Videó, 
Receptek, Partnerek, egyeztetve megrendelővel. 

- Hírlevél feliratkozás  
- Beépített közösségi média modulok 
- Reszponzív felépítés  
- Galéria és videómegtekintés illetve feltöltés 
- Közösségi médiamodulok elhelyezése 

 
c.) Rendezvények szervezése. Kiállításokon való részvétel, kereskedelmi vásárokon 
felállított standok, célországok disztribútorainak meghívása, tenyészhelyek bemutatása 
céljából, értékesítési helyek előtt történő főzések szervezése kóstolás céljából 

 
Az internet alapú kommunikációs eszközök és egyéb hirdetési felületek használata 
mellett a leghatékonyabb piacra való bejutási lehetőség, ha az adott célország egy-egy 
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disztribútorával sikerül kereskedelmi megállapodást kötni. Ezekre a lehetőségekre 
kiváló helyszínt adnak a célországokban évente rendezett élelmiszeriparhoz kapcsolódó 
kiállítások, események. 
 
Tervezett kiállítások célországonként: 

- Szaúd-Arábia:  
Saudi Agriculture Exchibition – 2018, 2019 
http://saudi-agriculture.com/ 

- Kuvait: 
Horeca Kuwait – 2018,2019, Silver szponzorként való részvétel 
http://horeca-
kuwait.com/wpcontent/uploads/2016/10/DEXH57a2f8eccfde4.pdf 

- Svájc: 
Tier & Technik St. Gallen – 2018, 2019 

 
Ajánlattevő feladata a tervezett kiállításokon való részvétel 2018-ban és 2019-ben. 
2018-ban 1 alkalommal/célország, 2019-ben 1 alkalommal/célország, összesen 2018-
ban 3 db kiállítás, 2019-ben 3 db kiállítás.  

 
Szaúd-Arábia: 3 fő részére 

- Repülőjegy/2alkalom: turista osztály, maximum 2 átszállással 
- Autóbérlés:5 napra/alkalom: középkategóriás autó biztosítása 
- Stand bérlése: 12 m2/alkalom 
- Szállás, étkezés: 5 napra/alkalom: minimum 4 csillagos szálloda 

Kuvait: 3 fő részére 
- Repülőjegy/2 alkalom: turista osztály, maximum 2 átszállással 
- Autóbérlés:4 nap/alkalom: középkategóriás autó biztosítása 
- Stand bérlése: 9 m2/alkalom 
- Szállás, étkezés: 4 napra/alkalom: minimum 4 csillagos szálloda 

 
Svájc: 3 fő részére 

- Repülőjegy/2alkalom: turista osztály, maximum1 átszállással 
- Autóbérlés: 6 nap/alkalom: középkategóriás autó biztosítása 
- Stand bérlése: 9 m2/alkalom 
- Szállás, étkezés: 5 nap/alkalom: minimum 4 csillagos szálloda 

 
Célországokban kóstoltató főzés szervezése 2018-ban és 2019-ben: 
 
A kialakult kereskedelmi együttműködéseknek köszönhetően a termékek elérhetőek 
lesznek a célországok kereskedelmi bolthálózataiban. Ehhez kapcsolódóan hatékony 
marketingeszközként használhatjuk a kóstolás céljából történő főzéseket az értékesítési 
pontok előtt. Ez több szempontból is sikeres: első szempont, hogy az emberek szeretnek 
ételeket megkóstolni. A nagyobb áruházláncok boltjaiban (Auchan, Tesco, Carrefour… 
stb.) szinte rendszeresen találkozhatunk különböző ételkóstoltatásokkal, hiszen 
rengeteg gyártó/termelő cég választja ezt az eszközt terméke népszerűsítéséhez. A 
másik alapja a sikerességnek, hogy a megkóstolt terméket/ételt helyben meg is lehet 
vásárolni. Mindez a mi esetünkben kombinálható azzal, ha az ételek elkészítéséhez egy 
helyi, ismert szakácsot kérünk fel. 
 
Ajánlattevő feladata a kóstoltató főzések teljes körű megszervezése az alábbiaknak 
megfelelően:   
 
Szaúd- Arábia: 12 db kóstoltató főzés szervezése a két év alatt. 

- Helyszín bérleti díj, engedélyek beszerzése 
- Mesterszakács alkalmi díj 
- Főzéshez szükséges felszerelés megvásárlása 

http://saudi-agriculture.com/
http://horeca-kuwait.com/wpcontent/uploads/2016/10/DEXH57a2f8eccfde4.pdf
http://horeca-kuwait.com/wpcontent/uploads/2016/10/DEXH57a2f8eccfde4.pdf
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Kuvait: 12 db kóstoltató főzés szervezése a két év alatt. 

- Helyszín bérleti díj, engedélyek beszerzése 
- Mesterszakács alkalmi díj 
- Főzéshez szükséges felszerelés megvásárlása 

 
Svájc: 12 db kóstoltató főzés szervezése a két év alatt. 

- Helyszín bérleti díj, engedélyek beszerzése: 
- Mesterszakács alkalmi díj 
- Főzéshez szükséges felszerelés megvásárlása 

 
Tenyészhely bemutatók szervezése disztribútorok részére 

 
A sikeres kereskedelmi együttműködés másik nagyon fontos alapja a partnerek közötti 
bizalom, illetve az értékesített termék tulajdonságainak alátámasztása, bemutatása. 
Ehhez kapcsolódóan meghívjuk tenyészhely bemutatóra a célországok azon 
disztribútorait, akikkel kereskedelmi kapcsolatot alakítunk ki a fent nevezett 
kiállításokon. A bemutató keretében az adott kereskedő megtekintheti az állatok 
tenyészhelyét, az állattartási körülményeket, megismerkedhet a tenyésztővel, közvetlen 
kérdéseket tud feltenni és információt tud szerezni a feldolgozással kapcsolatban. 
 
Ajánlattevő feladata tenyészhely-bemutatók teljes körű szervezése Magyarországra, 3 
fő disztribútor részére / 1 fő Szaúd-Arábiából, 1 fő Kuvaitból, 1 fő Svájcból/ 2018-ban 
és 2019-ben összesen 6 alkalommal az alábbi tevékenységeket magába foglalva: 

- Repülőjegy: turista osztály, maximum 2 átszállással 
- Transport 
- Szállás, étkezés: 2 éjszakára: minimum 4 csillagos szálloda, disztribútorok 

részére külön szoba biztosítva 
 

d.) Promóciós kiadványok készítése, receptkártyák készítése, csomagolási vignetta 
készítése 

 
Promóciós kiadványok készítése 
 
Két típusú kiadványt szükséges készíteni: 
- az egyik a tőkehús felhasználási lehetőségeit mutatja be / receptkártyák/  
- másik típus pedig a hús eredetét szemlélteti.  
 
A hús eredtét szemléltető kiadvány technikai paraméterei: 

- Méret: A/5 fekvő 
- Borító: 4+4 szín, 4 oldal, 250 gramm matt műnyomó 
- Belívek: 24 oldal, 4+4, 135 gramm matt műnyomó 
- Darabszám: 6.000 db 
- Nyelv: angol, német, arab 

 
Ajánlattevő feladata, a kiadvány teljes körű grafikai tervezése, szövegezése, idegen 
nyelvre fordítása, képekkel történő illusztrálása, egyeztetve a megrendelővel. Illetve a 
kiadványok legyártása és leszállítása megrendelő részére. Kötelező, a pályázati program 
arculati elemeinek a felhasználása, egyeztetve megrendelővel. A kiadvány és a 
receptkártyák input anyagát a megrendelő biztosítja. 
 
A tőkehús felhasználási lehetőségeit bemutató receptkártyák technikai paraméterei: 

- Receptkártyák: 100*80 mm, 115 gramm, matt műnyomó, 4+4 szín, kétoldalas, 
5 db kártya / csomag, 10 recept/csomag  

- Kártyatartó: 110*90 mm, 200 gramm matt műnyomó, 4+0 szín, egyedileg 
hajtogatott. 
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- A kártyák tartalma: 5 db magyar és európai konyhára jellemző elkészítési mód, 
és 5 db adott célország konyhájára jellemző elkészítési mód. 

- Darabszám tartóval együtt: 300.000 db 
 
Csomagolási vignetta készítése: Az arculatnak megfelelő nyomatot tartalmazza EU és 
Magyar zászlóval, emellett a kötelező logókat. 
 
Technikai paraméterei: 

- darabszám: 1.000.000 db 
- Méret: A/6 
- Szín: 4+0 
- Öntapadó kivitel 

 
Ajánlattevő feladata, a kiadvány teljes körű grafikai tervezése, szövegezése, idegen 
nyelvre fordítása, képekkel történő illusztrálása, egyeztetve a megrendelővel. Illetve a 
kiadványok legyártása és leszállítása megrendelő részére. A vignetta esetében a teljes 
körű grafikai tervezés, szövegezése, idegen nyelvre fordítása, képekkel történő 
illusztrálása, egyeztetve a megrendelővel illetve a gyártás és szállítás. Kötelező, a 
pályázati program arculati elemeinek a felhasználása, egyeztetve megrendelővel. A 
vignetta input anyagát a megrendelő biztosítja. 

 
e.) Promóciós videók készítése: Imázsfilm, receptfilmek készítése, 3 D film készítése: 

 
Imázsfilm: célja, hogy a vásárlók megismerhessék a megvásárolt termék eredetét illetve 
a bio gazdálkodás jelentését. A filmben bemutatásra kerül a magyar 
szürkeszarvasmarha, a tenyészhely, a hagyományos állattartás jellemzői. Ez által a 
vásárló részére nem egy ismeretlen eredetű húst fog jelenteni a magyar 
szürkeszarvasmarha, hanem egy olyan terméket mely eredete bemutatásával bizalmat 
ébreszt a vásárlóban elősegítve így az értékesítést. Emellett a filmben hangsúlyt kap, 
hogy a termék nem csak magyar termék, hanem európai termék! A film hossza 
minimum 10 perces, maximum 30 perces.  
 
Ajánlattevő feladata, a filmek teljes körű elkészítése, magában foglalva a helyszíni 
forgatásokat, interjúalanyok kiválasztását, a nyersanyag vágását, illetve a narrációk és 
feliratok elkészítését a következőképpen: az imázsfilm elkészítése magyar nyelven 
történik, melyet szükséges angol, arab és német narrációval is elkészíteni, illetve a 
narrációs nyelvnek megfelelő teljes körű feliratokkal ellátni.  Kötelező, a pályázati 
program arculati elemeinek a felhasználása, egyeztetve megrendelővel. 
Interjúalanyokat és a tenyészhelyek nevét, elérhetőségét a megrendelő biztosítja.  
  
Receptfilmek: Ezek a rövid, minimum 1, maximum 3 perces receptfilmek / összesen 50 
db/ a hús elkészítésének lehetőségeit mutatják be, az adott célországra jellemző 
receptekkel, fűszerezéssel, illetve a hagyományos magyar és európai elkészítési 
módokkal. A filmek tökéletesen használhatóak marketing célokra, illetve teljes 
mértékben kihasználják az internet alapú vizuális kommunikációs lehetőségeket. A 
filmek elkészítésénél szempont, hogy a hangsúly 100%-ban az elkészítendő ételen lesz, 
így nem látunk benne szakácsot, hátteret, stb…egy felső nézetes kamera rögzítéssel 
látjuk a teljes feldolgozást. 
 
Ajánlattevő feladata, a filmek teljes körű elkészítése, magában foglalva a szakács illetve 
a főzési helyszín és a főzéshez szükséges alapanyagok és eszközök biztosítását, a 
nyersanyag vágását, illetve a narrációk és feliratok elkészítését a következőképpen: a 
receptfilm elkészítése magyar nyelven történik, melyet szükséges angol, arab és német 
narrációval is elkészíteni, illetve a narrációs nyelvnek megfelelő teljes körű feliratokkal 
ellátni. Kötelező, a pályázati program arculati elemeinek a felhasználása, egyeztetve 
megrendelővel.  
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VR megjelenítésre optimalizált film készítése: Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy egy – 
egy kiállítás alkalmával standunkon ne csak a színes kiadványokat tudjuk megmutatni 
az érdeklődőknek, hanem magát a terméket, tenyészhelyet, az állattartás körülményeit, 
egyszóval helybe tudjuk vinni és megmutatni a hús eredetét, a feldolgozás módját. 
Ehhez szükséges 4 db, minimum 2 perces maximum 4 perces VR film készítése.  
 
Ajánlattevő feladata, a filmek teljes körű elkészítése, magában foglalva a nyersanyag 
vágását, illetve a narrációk és feliratok elkészítését a következőképpen: a VR film 
elkészítése magyar nyelven történik, melyet szükséges angol, arab és német narrációval 
is elkészíteni, illetve a narrációs nyelvnek megfelelő teljes körű feliratokkal ellátni. 
Kötelező, a pályázati program arculati elemeinek a felhasználása, egyeztetve 
megrendelővel. Interjúalanyokat és a tenyészhelyek nevét, elérhetőségét a megrendelő 
biztosítja.  

 
f.) Egyedi gyártású interaktív eszközök  

 
Egyedi fejlesztésű interaktív eszköz készítése, mely bemutatja a bio gazdálkodásból 
származó, extenzív tartású szürkemarha hús és a nagyipari, intenzív tartásban tartott 
húsmarha termék közti különbséget. Nagyméretű érintőkijelzővel felszerelt vizuális 
megjelenítésű pult építése, beleértve a hozzá kapcsolódó programok és videók 
elkészítését. Segítségével a látogató megértheti, mennyivel egészségesebb és ízletesebb 
hústermék állítható elő a bio tenyészetekből származó extenzív tartású állatokból. 
Emellett bemutatásra kerül, hogy a különböző húsrészekből milyen ízletes fogások 
készíthetőek. Kijelző mérete: minimum 43”, pultba építve.  
 
Ajánlattevő feladata a pult, a hardver és a szoftver kivitelezése. Pontos konfigurációt 
nem határoz meg megrendelő, alkalmasnak kell lennie animációk és minimum 3 db 
720 p minőségű videó egyidejű futtatására, akadásmentesen. Külső megjelenését 
előzetesen megrendelővel egyeztetni szükséges. Anyaga fémváz, standhoz illeszkedő 
burkolattal.   
 
A Nyertes Ajánlattevő által ellátandó feladatokat teljes körűen a dokumentáció 
tartalmazza. 
 
 
5. A szerződés meghatározása /Kbt. 50. § (2) bekezdés e) pont/: 

  
A közbeszerzés 1. része: 
 
Vállalkozási szerződés stratégiai dokumentum készítése tárgyában  
 
A közbeszerzés 2. része: 
 
Vállalkozási szerződés marketing, promóciós tevékenység ellátására 
 
 

6. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje /Kbt. 50. § (2) bekezdés 
g) pont/: 

 
A közbeszerzés 1. része:  
 
A teljesítés határideje: 2019. november 30. 
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A közbeszerzés 2. része:  
 
A teljesítés határideje: 2019. november 30. 
 

 
7. A teljesítés helye /Kbt. 50. § (2) bekezdés h) pont/: 

 
A közbeszerzés 1. része tekintetében: 
 
1134 Budapest, Lőportár u. 16. 
 
A közbeszerzés 2. része tekintetében: 
 

- 1134 Budapest, Lőportár u. 16. 
- Kuvait 
- Szaúd-Arábia 
- Svájc 

 
 

8. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkozó 
jogszabályokra hivatkozás /Kbt. 50. § (2) bekezdés i) pont/: 

 
Ajánlatkérő a szolgáltatás pénzügyi fedezetét „Promotion action of the Carcase Meat of 
Hungarian-Gray Cattle in Saudi-Arabia, Kuwait and Switzerland” projekt keretében 
biztosítja. 
 
A közbeszerzés 1. része: 
  
Benyújtható 1 db végszámla az alábbiak szerint. 
 
Az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződés teljesítésének elismeréséről 
(teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az ajánlattevőként 
szerződő fél teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 
tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni. (Kbt. 135. § (1) bekezdés) 
 
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást az igazolt szerződésszerű teljesítést követően 
átutalással teljesíti a tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított, az ajánlatkérő 
által leigazolt számla ellenében. A kifizetés a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés alapján 
történik 15 napos fizetési határidővel. Fizetési késedelem esetén a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi 
kamat és a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény 3. § (1) bekezdés 
szerinti behajtási költségátalány érvényesek. 
 
Az ajánlatkérő előleg igénybevételének lehetőségét nem biztosítja.  
 
A számla kiegyenlítésének nélkülözhetetlen feltétele az Art. 36/A. § szerinti feltétel 
teljesülése. Az ajánlattétel, a szerződés és kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF).  
 
A részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. 
 
A közbeszerzés 2. része: 
 
Benyújtható 14 db részszámla.  
 
Az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződés teljesítésének elismeréséről 
(teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az ajánlattevőként 
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szerződő fél teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 
tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni. (Kbt. 135. § (1) bekezdés) 
 
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást az igazolt szerződésszerű teljesítést követően 
átutalással teljesíti a tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított, az ajánlatkérő 
által leigazolt számla ellenében. A kifizetés a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés alapján 
történik 15 napos fizetési határidővel. Fizetési késedelem esetén a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155. § (1) és bekezdése szerinti késedelmi 
kamat és a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény 3. § (1) bekezdés 
szerinti behajtási költségátalány érvényesek. 
 
Tekintettel arra, hogy ajánlatkérő részszámlázási lehetőséget biztosít, minden részletre 
alkalmazni kell a törvényben vagy kormányrendeletben a kifizetésre előírt szabályokat. 
(Kbt. 135. § (5) bekezdése) 
 
Az ajánlatkérő előleg igénybevételének lehetőségét nem biztosítja. 
 
A számla kiegyenlítésének nélkülözhetetlen feltétele az Art. 36/A. § szerinti feltétel 
teljesülése. Az ajánlattétel, a szerződés és kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF).  
 
A részletes feltételeket a dokumentáció és a szerződéstervezet tartalmazza. 
 
 

9. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú 
(alternatív) ajánlatot, valamint a részajánlattétel lehetősége vagy annak 
kizárása /Kbt. 50. § (2) bekezdés j) és k) pont/:  

 
Az ajánlattevő nem tehet többváltozatú (alternatív) ajánlatot.  
 
Az Ajánlatkérő mindkét rész tekintetében biztosítja a részajánlat benyújtásának 
lehetőségét. 
 
 

10. Az ajánlatok értékelési szempontja /Kbt. 50. § (2) bekezdés l) pont/: 
  

A közbeszerzés mindkét rész tekintetében: 
 
Az ajánlatok értékelési szempontja a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb 
ár-érték arány. 
 
 

Részszempont 

1. Ajánlati ár (nettó HUF) 

2. A projektvezető szakember alkalmassági feltételként előírt 5 
éves időtartamnál magasabb időtartamú marketinges 
tapasztalat a (hónap, az ajánlati elem azon legkedvezőbb 
szintje, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra 
Ajánlatkérő egyaránt a ponthatár felső határával azonos 
számú pontot ad 60 hónap) [Kbt. 77. § (1) bekezdés]  

Súlyszám 

70 

30 

 

 

 
A legjobb ár-érték arányú ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az 
ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható 
pontszám alsó és felső határa: 0-10  
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Az ajánlatkérő a részszempontok esetében a legkedvezőbb ajánlati elemre 10 pontot ad, 
a többi ajánlat tartalmi eleme pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva 
arányosan kerül kiszámításra.  
 
Ajánlatkérő az ajánlatoknak az értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeit az 
ajánlattételi felhívásban meghatározott ponthatárok között értékeli az általa 
meghatározott módszerrel, majd az egyes tartalmi elemekre adott értékelési 
pontszámot megszorozza a súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. 
Az az ajánlat a legkedvezőbb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb (Kbt. 77. § (2) 
bekezdés). A pontszámok kialakításánál a kerekítés általános szabályai kerülnek 
alkalmazásra kettő tizedesjegy pontossággal.  
 
A legjobb ár-érték arányú ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a 
módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok 
közötti pontszámot: 
 
Az 1. részszempont esetében: Az ajánlatkérő a relatív értékelési módszerek közül a 
fordított arányosítás képlete alapján jár el: 
 
Fordított arányosítás: ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő 
a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi 
ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan 
arányosan számolja ki a pontszámokat. 
 
A 2. részszempont esetében: Az ajánlatkérő a relatív értékelési módszerek közül az 
egyenes arányosítás képlete alapján jár el: 
 
Egyenes arányosítás: ha a legmagasabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a 
legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat 
tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan 
számolja ki a pontszámokat. 
 
A szakmai ajánlatban be kell mutatni a megajánlott, teljesítésbe bevont szakembert, 
azaz meg kell adni az alábbi információkat: 

- neve 
- releváns iskolai végzettség 
- releváns szakmai tapasztalata mértéke 
- a jogviszony ismertetése, mely által a szakember részt vesz a teljesítésben 

 
Az értékelés során a pontszámok meghatározásnak részletes szabályait és szempontjait 
a dokumentáció tartalmazza. 
 
 

11. Kizáró okok és utalás a megkövetelt igazolási módokra /Kbt. 50. § (2) 
bekezdés m) pont/:  

 
a) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság 
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésben 
felsorolt kizáró okok fennállnak. 

 
b) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság 
igazolásában, akivel szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésben felsorolt kizáró okok 
fennállnak. 
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Az ajánlatkérő köteles kizárni az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, amelyre 
vonatkozóan valamelyik, az eljárásban alkalmazandó kizáró ok fennáll. 
 
A kizáró okok igazolásának módja: 
 
A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek 
az ajánlatban írásban csak nyilatkoznia kell, valamint a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 
alpontjára vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell a részletes 
adatokat megadnia.  
  
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a 
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet 17. §-a alapján az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell 
benyújtania, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a 
Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság 
és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás 
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. 8. § i) pont ib) alpontja és 
a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. 
 
Ajánlattevőnek az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő 
más szervezet vonatkozásában a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró 
okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának 
módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-a (2) bekezdése szerinti 
nyilatkozatot köteles benyújtani, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában 
nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. 
 
Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem 
vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső 
alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban 
nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. (Kbt. 67. § (4) bekezdés)  

 
Ajánlatkérő előírja, hogy a kizáró okok fenn nem állására kizárólag az ajánlattételi 
felhívás megküldése napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozat nyújtható be. 
 
A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő a kizáró ok hiányát a rendelkezésre 
álló - a 321/2015. Korm. rendeletben megnevezett - elektronikus nyilvántartásokból is 
ellenőrzi. 
 
Ha az ajánlatkérőnek az ajánlatok bírálata során alapos kétsége merül fel valamely 
gazdasági szereplő nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan, bármikor öt 
munkanapos határidő tűzésével kérheti az érintett ajánlattevőt, hogy nyújtsa be a Kbt. 
69. § (4) bekezdés szerinti igazolásokat. 
 
Öntisztázás: 
A Kbt. 64. § (1) A 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével 
bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy 
alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési 
eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti - vagy 
bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti - jogerős 
határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását 
megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére 
kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. (Kbt. 64. § (1) bekezdés) 
 
Ha a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti - vagy bírósági 
felülvizsgálata esetén a bíróság a Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti - jogerős határozata 
kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az 
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ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági 
szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles 
benyújtani. (Kbt. 64. § (2) bekezdés) 
 

 
12. Alkalmassági követelmények és utalás a megkövetelt igazolási módokra 

/Kbt. 50. § (2) bekezdés n) pont/: 
 

Műszaki és szakmai alkalmassági feltétel /Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont/: 
 
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  
 
A közbeszerzés mindkét része tekintetében: 
 
M/1. A közbeszerzési eljárásban alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik egy fő olyan 
projektvezető szakemberrel, aki rendelkezik az alábbi kritériumokkal: 
- minimum felsőfokú kommunikációs végzettség 
- minimum 5 éves marketinges tapasztalat, 
- legalább egy hazai termék külföldi célpiacon történő bevezetésével kapcsolatos 
szakmai tapasztalat. 
 
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is 
megfelelhetnek. 
 
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási 
mód: 
 
A közbeszerzés mindkét része tekintetében: 
 
Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai 
alkalmassága igazolható a 321/2015. (X. 30.) Korm. Rendelet 21. § (3) bekezdésének b) 
pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezésével, 
képzettségük, végzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével. 
 
Az előírt végzettség, képzettség, szakmai tapasztalat, gyakorlat igazolására ajánlattevő 
csatolja a szakemberek által saját kezűleg aláírt, keltezést is tartalmazó szakmai 
önéletrajzot, amelyből egyértelműen megállapítható az előírt szakmai gyakorlat 
(projektekben való részvétel, korábbi teljesítések megjelölése azok nevének, idejének - 
év/hó/nap formátumban - megadásával); továbbá ajánlattevő csatolja a szakember 
releváns képzettségét, végzettségét igazoló dokumentumo(ka)t egyszerű másolatban.  
 
A szakmai önéletrajznak a jelen felhívás megküldését követő keltezésűnek kell lennie. 
 
Csatolandó továbbá a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat 
(szándéknyilatkozat), amelyben a megnevezett szakember kötelezettséget vállal, hogy 
az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében közreműködik az 
ajánlatban szereplő beosztásban, és a közreműködését semmi sem akadályozza. 
 
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 ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági 
követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen 
szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az ajánlattevőnek a szerződés 
teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai alkalmassága igazolásához az 
ajánlatában csatolnia kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan 
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szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, 
amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások 
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. (Kbt. 65. § (7) 
bekezdés) 
 
A Kbt. végrehajtási rendeletében foglaltak szerint előírt releváns szakmai tapasztalatot 
igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági 
szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet 
olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, 
amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely - az ajánlattevő saját kapacitásával együtt 
- biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai 
tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti 
kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését igazoló 
más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen 
részt vesz a szerződés teljesítésében, az ajánlatkérő a szerződés teljesítése során 
ellenőrzi, hogy a teljesítésbe történő bevonás mértéke e bekezdésekben foglaltaknak 
megfelel. (Kbt. 65. § (9) bekezdés) 
 
Idegen nyelvű okiratok: Amennyiben bármely alkalmasságot igazoló dokumentum nem 
magyar nyelven kerül benyújtásra ajánlattevő részéről, úgy ajánlatkérő előírja, hogy az 
ajánlatban csatolandó a dokumentumok magyar nyelvű fordítása is. Ajánlatkérő a 
magyar nyelvű dokumentumot tekinti irányadónak. 
 
Nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága igazolására azokat az adatokat, 
amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként - a jogelőd Kbt. 65. § (7) bekezdés 
szerinti bevonása nélkül - maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő 
tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd 
megszűnt - megszűnése hiányában fennállna. A gazdasági szereplő ebben az esetben is 
élhet a Kbt. 64. § szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság 
igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben 
igazolja megbízhatóságát. (Kbt. 65. § (11) bekezdés) 
 
Azokban az esetekben, amelyekben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-ában és 
a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 
30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra is - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel 
az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan 
elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik 
tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye 
szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék 
szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 
21. § (1)-(3) bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok helyett. 
 
Az ajánlattétel során a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági 
szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági 
követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó 
részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági 
követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az ajánlattételi 
felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az 
ajánlattételi felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az 
ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani. (Kbt. 114. § (2) bekezdés) 
 
A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát 
megelőzően az ajánlatkérő felkéri az értékelési szempontokra figyelemmel 
legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével az alkalmassági 
követelmény tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolások 
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benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági 
követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. 
 
Ajánlattevő által ajánlatában az ajánlatkérő erre vonatkozó, a Kbt. 69. § (4) és (6) 
bekezdése szerinti felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen 
kívül hagyja és azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon 
ajánlattevők tekintetében vonja be a bírálatba, amely ajánlattevőket ajánlatkérő az 
igazolások benyújtására fel kíván hívni. Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat 
ajánlatában benyújtotta, Ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt 
benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az 
ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be, és szükség szerint hiánypótlást rendel el 
vagy felvilágosítást kér. 
 
Amennyiben az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevő más szervezet 
kapacitására támaszkodva felel meg, a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban 
ezen szervezet az ajánlattétel során csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa 
igazolni kívánt alkalmassági követelmény teljesül, az alkalmassági követelmény 
teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni, az igazolások 
benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági 
követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia 
az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. 
 

  
13. Az ajánlattételi határidő /Kbt. 50. § (2) bekezdés o) pont/:  
 

2018. január 8. napja 10:00 óra 
 
 

14. Az ajánlat benyújtásának címe /Kbt. 50. § (2) bekezdés p) pont/: 
 

BÁKONYI ÜGYVÉDI IRODA 
4028 Debrecen, Ajtó utca 25. 

 
 

15. Az ajánlattétel nyelve /Kbt. 50. § (2) bekezdés q) pont/:  magyar 
 

Magyar nyelven kívül más nyelven az ajánlat nem nyújtható be. 
 
 

16. Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje és az ajánlatok felbontásán 
jelenlétre jogosultakat /Kbt. 50. § (2) bekezdés r) pont/: 

 
Az ajánlat(ok) felbontásának helye: 
BÁKONYI ÜGYVÉDI IRODA 
4028 Debrecen, Ajtó utca 25. 
 
Idő: 2018. január 8. napja 10:00 óra 
 
Az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk 
meghívott személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő 
esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői és személyek 
lehetnek jelen. E személyek a bontáson a felolvasólapba betekinthetnek. /Kbt. 68. § (3) 
bekezdés/ 
 
Az ajánlatok felbontásakor ajánlatkérő ismerteti az ajánlattevők nevét, címét 
(székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek 
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az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek. Az ajánlatok bontásának 
megkezdése előtt ismertethető a rendelkezésére álló fedezet összege is. /Kbt. 68. § (4) 
bekezdés/ 
 
A beadott ajánlatok felbontásáról és a felolvasott adatok ismertetéséről az ajánlatkérő 
jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld az összes 
ajánlattevőnek. A határidő után beérkezett ajánlat benyújtásáról szintén jegyzőkönyvet 
kell felvennie az ajánlatkérőnek, és azt az összes - beleértve az elkésett – ajánlattevőnek 
megküldeni. /Kbt. 68. § (6) bekezdés/ 
 
 

17. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama/Kbt. 50. § (2) bekezdés s) 
pont/: 

 
Az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 nap. 
 

 
18. Az ajánlati biztosíték előírására /Kbt. 50. § (2) bekezdés u) pont/, a 

szerződésben megkövetelt biztosítékokra vonatkozó információ valamint 
a szerződésbiztosító mellékkötelezettségek: 

 
A közbeszerzés 1. része tekintetében: 
 
a.) Ajánlati biztosíték: 
Ajánlati biztosíték nem kerül előírásra.  
 
b.) Teljesítési biztosíték: 
A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként teljesítési 
biztosíték nem kerül előírásra.  
 
c.) Jólteljesítési biztosíték: 
Ajánlatkérő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási igények 
biztosítékaként jólteljesítési biztosítékot nem köt ki. 
 
d.) Késedelmi kötbér: 
Ajánlattevőt késedelmi kötbér-fizetési kötelezettség terheli. A késedelmi kötbér alapja 
a késedelmesen teljesített szolgáltatásra vonatkozó, általános forgalmi adó nélkül 
számított ellenszolgáltatás, mértéke pedig a késedelem naptári napjaira vonatkozóan 1 
%/naptári nap, de legfeljebb a késedelmesen teljesített szolgáltatásra vonatkozó, 
általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 20 %-a. 
 
e.) Meghiúsulási kötbér: 
Ajánlattevőt meghiúsulási kötbér-fizetési kötelezettség terheli. A meghiúsulási kötbér 
mértéke a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított teljes 
ellenszolgáltatás 20 %-a. 
 
A közbeszerzés 2. része tekintetében: 
 
a.) Ajánlati biztosíték: 
Ajánlati biztosíték nem kerül előírásra.  
 
b.) Teljesítési biztosíték: 
A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként teljesítési 
biztosíték nem kerül előírásra.  
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c.) Jólteljesítési biztosíték: 
A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási igények biztosítékaként 
jólteljesítési biztosíték nem kerül előírásra.  
 
d.) Késedelmi kötbér: 
Ajánlattevőt késedelmi kötbér-fizetési kötelezettség terheli. A késedelmi kötbér alapja 
a késedelmesen teljesített szolgáltatásra vonatkozó, általános forgalmi adó nélkül 
számított ellenszolgáltatás, mértéke pedig a késedelem naptári napjaira vonatkozóan 1 
%/naptári nap, de legfeljebb a késedelmesen teljesített szolgáltatásra vonatkozó, 
általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 20 %-a. 
 
e.) Meghiúsulási kötbér: 
Ajánlattevőt meghiúsulási kötbér-fizetési kötelezettség terheli. A meghiúsulási kötbér 
mértéke a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított teljes 
ellenszolgáltatás 20 %-a. 
 
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek és a biztosítékok részletes szabályait a 
dokumentáció tartalmazza. 
 
  

19. Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az 
érintett projektre (programra) vonatkozó adatokat /Kbt. 50. § (2) bekezdés 
w) pont/: 
 
A szolgáltatást részben az Európai Unió által biztosított forrásból támogatott. 
 
A projekt címe: „Promotion action of the Carcase Meat of Hungarian-Gray Cattle in 
Saudi-Arabia, Kuwait and Switzerland” 
 
 

20. A szerződéskötés tervezett időpontja, helye: 
 

A szerződéskötés tervezett időpontja: Az írásbeli összegzés megküldését követő naptól 
számított 11. naptári nap. Amennyiben ez a naptári nap nem munkanap, akkor az azt 
követő második munkanap. A Kbt. 131. § (6) bekezdéstől eltérően az ott rögzített tíz 
napos időtartam letelte előtt is megköthető a szerződés, ha a nyílt eljárásban csak egy 
ajánlatot nyújtottak be. 
 
A szerződéskötés tervezett helye:  
MSzTE - Magyar Szürke Szarvasmarhát Tenyésztők Egyesülete 
1134 Budapest Lőportár utca 16. 
 
 

21.  Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja:  
 

2017. december 29. 
 
 

22.  Annak meghatározása, hogy ajánlattevő alkalmazza-e a Kbt. 114. § (11) 
bekezdést: 

 
A szerződés nem fenntartott. 
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23.  Egyéb információk: 
 

1. Az ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban 
meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát 
elkészítenie és 1 papír alapú eredeti példányban és 1, a papír alapú példánnyal 
mindenben megegyező elektronikus másolati példányban (teljesen kész eredeti 
ajánlat beszkennelve adathordozón) kell benyújtani. Az ajánlatot írásban és zártan, 
ajánlattételi felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell 
benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. 
 

2. Az eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, amelyeknek 
az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte. Bármely gazdasági 
szereplő, amelynek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte, 
jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel is, amelynek az 
ajánlatkérő nem küldött eljárást megindító felhívást. Az ajánlatkérő az ajánlatok 
bontásakor ismerteti, hogy mely gazdasági szereplőknek küldte meg saját 
kezdeményezésére az eljárást megindító felhívást. 

 
3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő, közös ajánlattevő valamint az 

alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő vonatkozásában: 

 az ajánlatot vagy a lentiekben meghatározott meghatalmazást aláírók 
tekintetében aláírási címpéldány vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) 
bekezdése szerinti ügyvéd által hitelesített aláírás-minta, amennyiben 
jogszabály azt adott szervezet vonatkozásában aláírási címpéldány vagy 
ügyvéd által hitelesített aláírás-minta meglétét kötelezővé teszi, 

  
Amennyiben az ajánlatot nem a cégkivonatban szereplő képviseletre jogosult írja 
alá, úgy csatolni kell a képviseletre jogosult személytől származó teljes bizonyító 
erejű, magánokiratba foglalt meghatalmazást. 
 
Természetes személynek (ide értve az egyéni vállalkozót is) saját személye 
vonatkozásában nem kell csatolni a saját személyének képviseletre való 
jogosultságát igazoló fenti okiratot. Egyéni vállalkozó esetében az adószámot kell 
megadni, mely alapján az ajánlatkérő ellenőrzi az engedély meglétét. 
 
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz, 
köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak 
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 
 

4. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes 
költség az ajánlattevőt terheli. 

 
5. Amennyiben az ajánlattevő postai úton juttatja el ajánlatát, úgy az ebből eredő 

esetleges hátrányos következményt – amely az ajánlat elveszéséből, 
megrongálódásából, vagy idő előtti felbontásából adódik – ő viseli.  

 
6. Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű 

dokumentummal együtt annak magyar nyelvű fordítása is benyújtandó a  
Kbt. 47. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint. 

 
7. Ahol a Kbt. vagy a Kbt. 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. Az ajánlatkérő előírja az olyan nyilatkozat 
eredeti példányban történő benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés 
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érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy 
kezességvállalásról szóló nyilatkozat). Az ajánlat, a Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint 
benyújtott egy eredeti példányának a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat 
eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven 
benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja.  

 
8. A szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő 

félnek, illetve közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie. (Kbt. 138. § (1) bekezdés)  
 

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 ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló 
írásbeli összegezésben megjelölte. (Kbt. 131. § (4) bekezdés) 

 
9. Az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában 

részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az eljárásban bemutatott 
kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében 
foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe 
bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek 
vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be 
más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), 
ha az ajánlattevő e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új 
szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassági 
követelményeknek, amelyeknek az ajánlattevőként szerződő fél a közbeszerzési 
eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg. (Kbt. 138. § 
(2) bekezdés) 
 
A nyertes ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később 
bevont alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt 
köteles előzetesen az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, 
amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési 
eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt 
nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az 
általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési 
eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt. (Kbt. 138. § (3) bekezdés) 
 
Az eljárás során az ajánlattevő által bemutatott valamely szervezet vagy szakember 
bevonásától nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha az érintett szerződés sajátos 
tulajdonságait figyelembe véve az adott személy (szervezet) igénybevétele a 
közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor meghatározó körülménynek 
minősült. Ilyen esetben csak a jogutódlás olyan eseteiben változhat a bevont 
szervezet, ha az új szervezet az értékeléskor figyelembe vett minden releváns 
körülmény - különös tekintettel a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben 
az értékelt személyi állomány - tekintetében az eljárásban bemutatott szervezet 
jogutódjának tekinthető. Az értékeléskor meghatározó szakember személye csak az 
ajánlatkérő hozzájárulásával és abban az esetben változhat, ha az értékeléskor 
figyelembe vett minden releváns körülmény tekintetében az értékelttel 
egyenértékű szakember kerül bemutatásra. (Kbt. 138. § (4) bekezdés) 

 
10. Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az 

ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint 
a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 

 
11. Az ajánlatban továbbá az ajánlattevőnek az egyéb előírt dokumentumok benyújtása 

mellett nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük 
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támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak 
minősül-e. 

 
12. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti ajánlat esetében a 

Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti információkat. 
 
13. Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni 

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő 
alvállalkozót kíván igénybe venni, 
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor 
már ismert alvállalkozókat. 
 
A Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában tett nyilatkozat 
nemleges tartalom esetén is csatolandó. 

 
14. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlatkérő által az ajánlattételi felhívásban és a 

dokumentációban előírt nyilatkozatokat. Az ajánlattevő a kiadott iratminták 
használatát javasolja az ajánlat összeállítása során. 

 
15. Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nyertes ajánlattevőnek gazdasági 

társaság (projekttársaság) létrehozását nem teszi lehetővé. /Kbt. 35. § (8)-(9) 
bekezdés/ 

 
16. Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. (Kbt. 35. § (1) bekezdés) 

 
A Kbt. 35. § (1) bekezdés szerinti esetben a közös ajánlattevők kötelesek maguk 
közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult 
képviselőt megjelölni. (Kbt. 35. § (2) bekezdés) 
 
A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak 
egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. (Kbt. 35. § (3) 
bekezdés) 
 
A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen 
felelnek. (Kbt. 35. § (6) bekezdés) 
 
A közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi lejárta 
után változás nem következhet be. (Kbt. 35. § (7) bekezdés) 
 

17. A gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban, felvilágosításában, valamint a 
72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a 
védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát 
megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat 
tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti 
tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az 
üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz 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. (Kbt. 44. § (1) bekezdés) 

 
A gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak különösen a Kbt. 44. § (2) 
bekezdésében foglaltakat. 
 
A gazdasági szereplő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, 
lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak 

http://www.opten.hu/optijus/lawtext/1031682?&tkertip=4&tsearch=alv%c3%a1llalkoz%c3%b3*&page_to=1#ws14_0
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(a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a 76. § szerinti 
értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló - a (2) 
bekezdés hatálya alá nem tartozó - részinformációk, alapadatok (így különösen az 
árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. (Kbt. 44. § (3) 
bekezdés) 
 

18. Irányadó idő: A teljes felhívásban és dokumentációban valamennyi órában 
megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET) 
 

19. Az ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a 
hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-ának megfelelően. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) 
bekezdése szerint, új gazdasági szereplő bevonása esetén nem rendel el újabb 
hiánypótlást. 

 
20. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) 

pontját. 
 

21. Ajánlatkérő úgy rendelkezik, hogy a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy 
költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. 
Ebben az esetben csak a legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő - és ha az 
összegezésben meg kívánja nevezni, a második legkedvezőbb ajánlatot tett 
ajánlattevő - tekintetében vizsgálja az ár vagy költség aránytalanul alacsony voltát, 
és alkalmazza szükség esetén a Kbt. 72. § szerinti eljárást. Ha az ajánlattevő 
ajánlata aránytalanul alacsony ár miatt érvénytelennek bizonyul, az értékelési 
sorrendben a következő ajánlattevő a helyébe lép és a szükséges bírálati 
cselekményeket ennek megfelelően kell elvégezni. (Kbt. 81. § (4) bekezdés) 

 
22. Ajánlatkérő úgy rendelkezik, hogy az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését 

követően végzi el. Így csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a 
legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében 
végzi el a bírálatot. A Kbt. 69. § rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell azzal, 
hogy a bírálat során ilyenkor is biztosítani kell, hogy az összegezésben megnevezett 
nyertes - és ha az összegezésben meg kívánja nevezni, a második legkedvezőbb 
ajánlatot tett - ajánlattevő ajánlatának érvényességét az eljárást lezáró döntést 
megelőzően az ajánlatkérő az ajánlattevő nyilatkozatát alátámasztó igazolások 
vizsgálatára is kiterjedően teljeskörűen elbírálja. (Kbt. 81. § (5) bekezdés) 

 
23. Ajánlatkérő kiköti, hogy a teljesítés során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső 

alkotáson az Ajánlatkérő valamennyi ismert felhasználási módra kiterjedő, területi 
korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek 
átadható felhasználási jogot szerez.  
 

24. Az eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó:  
Dr. Bákonyi László ügyvéd,  
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (nyilv. sz.: 00342) 
BÁKONYI ÜGYVÉDI IRODA 
4028 Debrecen, Ajtó utca 25. 
Tel: + 36 52/323-934 
Fax: +36 52/783-875 
Honlap: www.drbakonyi.hu   
E-mail: kozbeszerzes@drbakonyi.hu  

 
25. Árfolyamok: A különböző devizák forintra, illetve euróra történő átszámításánál a 

felhívás megküldésének napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által 
meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni. Amennyiben valamely devizát 
a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő letelepedése 

http://www.drbakonyi.hu/
mailto:kozbeszerzes@drbakonyi.hu
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szerinti központi bankja által felhívás megküldésének napján érvényes árfolyamon 
számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. A referenciák 
tekintetében a teljesítés napján érvényes árfolyamot kell alkalmazni. 
 

26. A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. 
és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni. 
 

27. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók előzetes regisztrációjáról szóló 
14/2016. (V. 25.) MvM rendelet 6. § (6) bekezdésben foglalt kötelezettségnek eleget 
téve az ajánlattételi felhívást ellenjegyzem: 

 
 
 
 
 
 
 

Dr. Bákonyi László 
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 

nyilvántartási szám: 00342 
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