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I. FEJEZET
ÚTMUTATÓ A MEGFELELŐ AJÁNLATTÉTELHEZ

A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1075 Budapest,
Rumbach Sebestyén utca 19-21.), mint ajánlatkérő „Jegykiadó automaták (TVM: Ticket
Vending Machine) gyártása, szállítása, telepítése és teljes körű üzemeltetése” tárgyú,
hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytat le.
Ajánlatkérő a Kbt. 92. § (7) bekezdésének alapján, - a változások nagyságrendjére tekintettel - új
dokumentáció rendelkezésre bocsátásával hívja fel tisztelt ajánlattevőket végleges ajánlat írásban
történő beadására.
Ajánlatkérő felhívja a tisztelt ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 91. § (2) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően az ajánlatkérő a részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban és a
dokumentációban meghatározott feltételekhez, az ajánlattevő pedig ajánlatához a tárgyalások
befejezésének időpontjától vannak kötve.
A tárgyalások befejezésével, a végleges ajánlattételi határidő leteltével beáll az ajánlati kötöttség,
ami azt jelenti, hogy ezt követően az ajánlatot, illetve az ajánlattételi felhívást és dokumentációt
módosítani már nem lehet.
Ajánlatkérő felhívja tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy jelen ajánlattételi felhívásban és
dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a korábbi ajánlattételi felhívás és dokumentáció,
valamint a Kbt. rendelkezései az irányadóak!
Ajánlati kötöttség:
Az ajánlati kötöttség a végső ajánlattételi határidőt (2013.08.07.) követő 30 napig áll fenn.
Ajánlati biztosíték:
Az ajánlati biztosítékot a végleges ajánlat benyújtásával egyidejűleg kell rendelkezésre
bocsátani/igazolni és annak az ajánlati kötöttség idejére (2013.08.07.+30 nap) kell érvényesnek
lennie.
A végleges ajánlat írásban történő beadására nyitva álló ajánlattételi határidő:
2013. AUGUSZTUS 7. 10:00 ÓRA
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A végleges ajánlat felbontása:
Ajánlatkérő az ajánlatokat az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában (2013. augusztus 7.
napja 10:00 óra) bontja fel.
A bontás helye:
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21. 5. emelet tárgyaló
Az ajánlatok felbontásán a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott szervezet(ek) lehetnek jelen.
Az Ajánlattevők a bontásra külön meghívót nem kapnak.
Ajánlatkérő a bontás során nyilvánosságra hozza az Ajánlattevők nevét, címét (székhelyét,
lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont
(részszempontok) alapján értékelésre kerülnek.
Az ajánlatkérő az ajánlatok bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előtt közvetlenül
ismerteti a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.
Ajánlatkérő az ajánlatok felbontásáról és a felolvasott adatok ismertetéséről jegyzőkönyvet készít,
amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld valamennyi ajánlattevőnek.
A megfelelő ajánlattétel érdekében Ajánlatkérő az alábbi információkat bocsátja rendelkezésre:

1.) VÁLASZTOTT ELJÁRÁS
A Kbt. 89. § (2) bekezdés d) pontja alapján uniós értékhatárt elérő hirdetmény közzétételével
induló tárgyalásos eljárás.
2.) ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT
Az Ajánlatkérő az ajánlattételi szakaszban a benyújtott végleges ajánlatokat (a továbbiakban:
ajánlat) a Kbt. 71.§ (2) bekezdés b) pontja alapján az összességében legelőnyösebb ajánlat
értékelési szempont alapján bírálja el.

3.) AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA

Az Ajánlatkérő az ajánlattételi szakaszban a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 71.§ (2) bekezdés b)
pontja alapján az összességében legelőnyösebb ajánlat értékelési szempont alapján bírálja el.
4

Az összességében legelőnyösebb ajánlat megítélésére szolgáló részszempontok, valamint azok
súlyát meghatározó szorzószámok az alábbiak:

Bírálati szempont

Súlyszám

1. nettó egységár (1 db TVM
beszerzési-, telepítési és üzembe
helyezési költsége): Ft / 1db TVM

57

2. nettó ár (TVM üzemeltetés): Ft
/ 1 db TVM / hó

35

3. Jótállás
hónapban)

időtartama

(egész

5

4. Szállítási határidő (üzembe
helyezéssel együtt, az első
szállítás ütemére vonatkozóan a
szerződés megkötésétől egész
naptári napban megadva (nem
dátummal)
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Valamennyi részszempont esetében a legelőnyösebb ajánlat kapja a legmagasabb pontot (100), a
többi ajánlat pontszáma a legkedvezőbb ajánlattól való eltéréstől függően arányosítással kerül
meghatározásra. Az ajánlatok részszempont szerint adható tartalmi elemeinek értékelése során
adható pontszám alsó határa 1 pont és felső határa 100 pont.

Ajánlatkérő az ajánlatok összehasonlításakor végzett pontszámok számításakor 2 tizedesre
kerekítve számol, a kerekítési szabályok figyelembe vételével (1-4-ig lefelé, 5-9-ig felfelé kerekít).
Az 1., 2. és 4. részszempont esetében a fordított arányosítás módszere szerint kerülnek értékelésre
a megajánlott tartalmi elemek az alábbiak szerint:
A legkedvezőbb tartalmi elem a maximális pontszámot kapja (100 pont), a többi ajánlat tartalmi
elemei pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva az alábbi képlet alapján arányosan
kiszámított pontszámot kapnak:
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Alegjobb
P  Pmin

Pmax  Pmin
Avizsgált

azaz

P

Alegjobb
Avizsgált

P:
Pmax:
Pmin:
Alegjobb:
Avizsgált:

Pmax  P min   Pmin

a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
a pontskála felső határa
a pontskála alsó határa
a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték)
a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Az 1. és 2. részszempont esetében az ajánlati árat nettó értékben, magyar forintban (HUF) kell
megajánlani.
Felhívjuk t. Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlati árnak egyértelműnek kell lennie. Pl. „-tól,
-ig” értékeket, többféle alternatívát tartalmazó vagy az előírttól eltérő tárgyra vonatkozó
megajánlásokat az ajánlatkérő nem tud elfogadni. Amennyiben egy megajánlás nem
egyértelmű és az a Kbt. szabályai szerint (pl. számítási hiba javítása a Kbt. 68. §-a szerint,
felvilágosítás megadása, stb.) nem javítható, úgy az ajánlat érvénytelenségét okozhatja.
A 4. részszempont (Szállítási határidő (üzembe helyezéssel együtt, az első szállítási ütemre
vonatkozóan) a szerződés megkötésétől egész naptári napban megadva (nem dátummal))
szerinti ajánlati elem esetében, a legkedvezőbb szint, amelyre és az annál még kedvezőbb
(rövidebb) vállalásokra egyaránt a ponthatár felső határával azonos számú pontot (100) ad
ajánlatkérő: 150 naptári nap. A legkedvezőtlenebb vállalás, amelynél hosszabb nem ajánlható
meg: 210 naptári nap, 210 naptári napnál hosszabb vállalás esetén az ajánlat érvénytelen.
A 3. részszempont esetében az egyenes arányosítás módszere szerint kerülnek értékelésre a
megajánlott tartalmi elemek az alábbiak szerint:
A legkedvezőbb tartalmi elem a maximális pontszámot kapja (100 pont), a többi ajánlat
tartalmi elemei pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva az alábbi képlet alapján
arányosan kiszámított pontszámot kapnak:
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Avizsgált
P  Pmin

Pmax  Pmin
Alegjobb

azaz

P

Avizsgált
Alegjobb

P:
Pmax:
Pmin:
Alegjobb:
Avizsgált:

Pmax  P min   Pmin

a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
a pontskála felső határa
a pontskála alsó határa
a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legmagasabb érték)
a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

A kapott értékelési pontok két tizedesjegy pontosságig kerülnek kiszámításra.
A 3. részszempont (Jótállás időtartama (egész hónapban) szerinti ajánlati elem esetében, a
legkedvezőbb szint, amelyre és az annál még kedvezőbb (hosszabb) vállalásokra egyaránt a
ponthatár felső határával azonos számú pontot (100) ad ajánlatkérő: 60 hónap. A
legkedvezőtlenebb vállalás, amelynél rövidebb nem ajánlható meg: 24 hónap, 24 hónapnál
rövidebb vállalás esetén az ajánlat érvénytelen.
Az adott részszempontra adható pontszám felszorzásra kerül a részszemponthoz tartozó
súlyszámmal, majd az így kapott összeg megmutatja az adott értékelési részszempontra kapott
összpontszámot.

Az egyes részszempontokra adott értékelési pontszámok ajánlatonként összeadásra kerülnek.
Az így keletkezett összpontszámok kerülnek összehasonlításra, az eljárás nyertese a
legmagasabb összpontszámot kapott ajánlattevő.
Amennyiben valamely részszempontra valamennyi ajánlattevő azonos ajánlatot ad, abban az
esetben valamennyi, az adott részszempontra vonatkozó ajánlat maximális pontszámot kap.
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4.) TOVÁBBI HASZNOS INFORMÁCIÓK
1. Az ajánlat formai követelményei:

1.1. Az Ajánlattevőnek 1 (egy) eredeti és 3 (három) másolati példányban, összefűzve kell
benyújtania az ajánlatot, és az ajánlat példányain fel kell tüntetnie, hogy az adott példány az
"eredeti ajánlat " vagy " ajánlat másolata". Az ajánlat példányai közötti bármilyen eltérés esetén
az eredeti példány az irányadó.
1.2. Ajánlatkérő összefűzésnek tekinti azt, ha az ajánlat lapjai egymáshoz roncsolásmentesen, nem
bontható módon rögzítve vannak és az ajánlat lapozható (történhet például összekapcsolással,
zsinórral, ragasztással, sínnel, stb.).
1.3. Az ajánlatot papíron kell benyújtani, eredeti és másolati példányait géppel, vagy tintával kell
írni, és alá kell írni. Az ajánlatban lévő, minden – az ajánlattevő közös ajánlattevő vagy
alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet által készített dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre
jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult
személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.
1.4. Az ajánlat nem tartalmazhat betoldásokat, törléseket, vagy átírásokat az ajánlattevő által
elkövetett hibák szükséges korrekcióinak kivételével, amely esetben ezen korrekciókat az
ajánlatot aláíró személynek, illetve személyeknek kézjegyükkel kell ellátniuk.
1.5. Ajánlattevőnek be kell nyújtania ajánlatát 1 db elektronikus adathordozón (CD/DVD) is. Az
adathordozón az ajánlatot 1 db PDF fájl formájában kell benyújtani. Ajánlattevő az
elektronikus adathordozón benyújtott ajánlatának papír alapú ajánlatával történő egyezőségéről
cégszerűen aláírt formában köteles nyilatkozni. Amennyiben a papír alapon beadott, valamint
az elektronikus adathordozón beadott ajánlat között eltérés van, úgy az ajánlat a nyomtatott
példány szerint kerül értékelésre, Ajánlatkérő azt tekinti irányadónak.

2. Az ajánlattétel nyelve
2.1. Ajánlattevő által kidolgozott ajánlat és az annak részét képező valamennyi dokumentum,
továbbá minden, az Ajánlatkérő és az Ajánlattevő között az ajánlattal kapcsolatban folytatott
levelezés, illetve dokumentum nyelve a magyar.
2.2. Ajánlattevő nem magyar nyelven is becsatolhat dokumentumokat, de valamennyi nem magyar
nyelvű dokumentumhoz felelős magyar nyelvű fordítást kell mellékelni a Kbt. 36.§ (3)
bekezdésében meghatározottak szerint.
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Az ajánlat csomagolása
2.3. Ajánlattevőnek az ajánlat eredeti és másolati példányait egy közös borítékba, vagy
csomagolásba kell zárnia.
2.4. A borítékot (csomagot) az alábbi minta szerint kell felcímkézni (vagy olyan felirattal ellátni,
melyből egyértelműen kiderül Ajánlatkérő számára, hogy melyik tárgyban indított
közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlat kerül benyújtásra, és mely időpontig nem bontható
fel az ajánlat):

Végleges ajánlat
„Jegykiadó automaták (TVM: Ticket Vending Machine) gyártása, szállítása, telepítése
és teljes körű üzemeltetése”
„Az ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel!”

2.5. Ha a boríték, csomag nincsen a fenti pontokban foglaltak szerint lezárva és megcímezve, akkor
az Ajánlatkérő semmilyen felelősséget nem vállal az ajánlat téves helyre történő továbbításáért.
2.6. Az ajánlatot az ajánlattételi határidő lejártáig kell benyújtani, az ajánlattételi felhívásban
megadott címre.
2.7. Határidőre benyújtott ajánlatnak csak azok minősülnek, amelyek a felhívásban meghatározott
határidőig az Ajánlatkérő által meghatározott irodába eljutnak. [Felhívjuk a figyelmet, hogy a
benyújtás helye portaszolgálattal biztosított, ezért a portán való bejutás időt vehet igénybe,
azonban határidőben benyújtott ajánlatnak csak az tekinthető, amely a felhívásban megjelölt
irodában leadásra kerül az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig.] A késve beérkező
ajánlatot Ajánlatkérő érdemi vizsgálat nélkül érvénytelenné köteles nyilvánítani. Az elkésett
ajánlatot – a közbeszerzési eljárás többi iratához hasonlóan – a Kbt. 34. §-ának (2) bekezdésére
tekintettel a szerződés teljesítésétől (illetve eredménytelen eljárás esetén az eljárás
lezárulásától) számított öt évig (illetőleg a jogorvoslati eljárás jogerős befejezéséig) az
Ajánlatkérő köteles megőrizni, ennek megfelelően az ajánlat visszaszolgáltatására nincs
lehetőség.
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B) AZ AJÁNLAT ÖSSZEÁLLÍTÁSA
1. Az ajánlati dokumentáció
1.1. A dokumentáció, valamint esetleges mellékletei tartalmazzák az ajánlattételhez szükséges
valamennyi információt, melyet az ajánlati felhívás nem tartalmaz.
1.2. Az ajánlati dokumentáció, azok egyes részei, vagy az ajánlati dokumentáció másolati
példányai, illetve azok részei kizárólag az ajánlat elkészítéséhez, a dokumentumokban
feltüntetett rendeltetési célnak megfelelően használhatóak fel.
1.3. Az ajánlattevő köteles ellenőrizni, hogy az átvett ajánlati dokumentáció tartalmában megfelel-e
a tartalomjegyzék szerinti tartalomnak. Bármely eltérést vagy hiányt az ajánlattevőnek
haladéktalanul írásban jeleznie kell. Amennyiben ezt elmulasztja, az ajánlat beadását követően
már nem hivatkozhat arra, hogy bármely, a tartalomjegyzékben szereplő információ nem volt a
részére elérhető.
1.4. Az ajánlatkérő által kiadott nyilatkozat és igazolásminták kizárólag mintaként, segítségképpen
szolgálnak. Az ajánlattevők nem kötelesek alkalmazni a mintákat. Az ajánlatnak minden
esetben a Kbt., valamint az ajánlati felhívás rendelkezéseinek kell megfelelni.
2. Az ajánlattétel költségei
2.1. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az
ajánlattevőnek kell viselnie. Az ajánlatkérő semmilyen módon nem tehető felelőssé vagy
kötelezetté ezekkel a költségekkel kapcsolatban, az eljárás eredményétől függetlenül.
3. Üzleti titok
3.1. Az ajánlattevő az ajánlatban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot tartalmazó iratok
nyilvánosságra hozatalát megtilthatja, a Kbt. 80. §-ban foglaltak szerint.
4. Az ajánlat tartalmi követelményei
4.1. Az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi
követelményeknek megfelelően, valamint az esetleges kiegészítő tájékoztatásként tudomására
jutott információk figyelembevételével kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania.
4.2. Az ajánlati felhívás, valamint a dokumentáció tartalmazza azokat az előírásokat, melyeket az
ajánlat összeállítása és benyújtása során feltétlenül be kell tartaniuk. A felhívásban és a
dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. rendelkezései az irányadóak.
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4.3. A dokumentációban megtalálhatóak azok a nyilatkozatminták, melyek a megfelelő
ajánlattételhez segítséget nyújthatnak.
4.4. Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági, valamint
műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságára vonatkozó nyilatkozatokat és igazolásokat az
ajánlatban kell megadnia.
4.5. Amennyiben a cégkivonat szerint a cégügyében el nem bírált módosítás van folyamatban, az
ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az
annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást egyszerű másolati példányban (310/2011.
(XII.23.) Korm. rendelet 7. § ).

5. Az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke
5.1. A végleges ajánlatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia:
(1)
(2)
(3)
(4)

Tartalomjegyzék (1. számú melléklet)
Ajánlati biztosíték teljesítésének igazolása
Felolvasólap (2. számú melléklet)
Ajánlattételi nyilatkozat (3. számú melléklet)

(5) A műszaki/szakmai ajánlatát az Ajánlattételi Dokumentáció mellékleteként csatolt
Műszaki Dokumentáció 4.1-es fejezetében foglalt előírásoknak megfelelően;
(6) Ajánlattevő ajánlatában köteles megadni az egyenlő részletekben kifizetett nettó
egységár meghatározásánál alkalmazott x,xx % p.a. kamat mértékét;
(7) A szállítási és kivitelezési feladatok vonatkozásában (vállalkozási szerződés) műszaki
ütemterv, az Ajánlattételi Dokumentáció mellékleteként csatolt Műszaki Dokumentáció
4.1-es fejezetében található „A megvalósítás időterve (ütemterv)” szekciójának
megfelelően;
(8) Nyilatkozat elektronikus ajánlat egyezőségéről (4. számú melléklet)
(9) Nyilatkozat felelős fordításról (adott esetben) (5. számú melléklet)
(10) Üzleti titok (adott esetben)
(11) Cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkeztetéséről a
cégbíróság által megküldött igazolás (digitális tértivevény kinyomtatott változata)
egyszerű másolati példányban – opcionális
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II.
MŰSZAKI LEÍRÁS/MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ

Ajánlatkérő felhívja a tisztelt ajánlattevők figyelmét, hogy a Műszaki dokumentáció – annak
terjedelmére tekintettel – teljes terjedelemben, külön mellékletként került a végleges
Dokumentációhoz csatolásra.
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III.
AJÁNLOTT KÖZBESZERZÉSI IRATMINTÁK
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(1. számú melléklet)
Tartalomjegyzék1
„Jegykiadó automaták (TVM: Ticket Vending Machine) gyártása, szállítása, telepítése és
teljes körű üzemeltetése”
VÉGLEGES AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁHOZ
Oldalszám
Felolvasólap (2. számú melléklet)
Ajánlati biztosíték teljesítésének igazolása
Tartalomjegyzék (oldalszámokkal ellátva, cégszerűen aláírva) (1. számú
melléklet)
Ajánlattételi nyilatkozat (3. számú melléklet)
Nyilatkozat elektronikus ajánlat egyezőségéről (cégszerűen aláírva) (4.
számú melléklet)
Nyilatkozat felelős fordításról (adott esetben) (5. számú melléklet)
Műszaki ütemterv
Műszaki ajánlat
Cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak
érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás (digitális
tértivevény kinyomtatott változata) egyszerű másolati példányban –
opcionális
Az ajánlat mellett külön csatolva:
1 példány elektronikus adathordozó (CD vagy DVD), amely az ajánlatot tartalmazza
jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf fájlformátumban

Kelt:
………………..………………………………
cégszerű aláírás

1

A tartalomjegyzéket a benyújtásra kerülő ajánlat tartalmának megfelelően aktualizálni kell!
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(2. számú melléklet)
FELOLVASÓLAP2
„Jegykiadó automaták (TVM: Ticket Vending Machine) gyártása, szállítása, telepítése
és teljes körű üzemeltetése”
VÉGLEGES AJÁNLAT3 BENYÚJTÁSÁHOZ
1. Ajánlattevő adatai4
Név:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
2. A közbeszerzési eljárás tárgya:
„Jegykiadó automaták (TVM: Ticket Vending Machine) gyártása, szállítása, telepítése és
teljes körű üzemeltetése”
3. Értékelési szempontra tett ajánlat:
1. nettó egységár (1 db TVM beszerzési-,
telepítési és üzembe helyezési költsége): Ft /
1db TVM
2. nettó ár (TVM üzemeltetés): Ft / 1 db
TVM / hó
3. Jótállás időtartama (egész hónapban)
4. Szállítási határidő (üzembe helyezéssel
együtt, az első szállítás ütemére vonatkozóan
a szerződés megkötésétől egész naptári
napban megadva (nem dátummal)

Ft

Ft
hónap
nap

Kelt………………………., 20.. …………………. hó ….. napján.

........….……………………………………
(az ajánlattevő cégszerű aláírása a
kötelezettségvállalásra
jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről)
2

Felhívjuk a tisztelt ajánlattevők figyelmét, hogy a felolvasólapon csak az Ajánlatkérő által a minta szerint kért
adatok, információk szerepelhetnek! Egyéb adat, információ feltüntetése a felolvasólapon az ajánlat érvénytelenségét
vonhatja maga után.
3
Figyelemmel a Kbt. 93. § (3) bekezdésében foglaltakra, az érvényes végleges ajánlatokat az ajánlatkérő az eljárást
megindító felhívásban meghatározott értékelési szempont alapján értékeli.
4
Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevőt meg kell nevezni, kiemelve a képviseletre feljogosított közös
ajánlattevőt megjelöléssel. A felolvasólapot elegendő a konzorciumvezető cégnek aláírnia.
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(3. számú melléklet)

AJÁNLATTEVŐ nyilatkozata a Kbt. 60. § (3) bekezdése alapján5
„Jegykiadó automaták (TVM: Ticket Vending Machine) gyártása, szállítása, telepítése
és teljes körű üzemeltetése”
VÉGLEGES AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁHOZ

Alulírott/alulírottak……………………………………………., mint a (cég megnevezése,
címe) ……………………………………………………………………………………...……
kötelezettség-vállalásra jogosultja/jogosultjai kijelentem/kijelentjük, hogy „Jegykiadó
automaták (TVM: Ticket Vending Machine) gyártása, szállítása, telepítése és teljes körű
üzemeltetése” tárgyú ajánlattételi felhívásban, valamint a dokumentációban meghatározott
követelményeket megismertük, megértettük és azokat kötelezőként, feltételek nélkül jelen
nyilatkozattal elfogadjuk.
Cégünk nyertessége esetén kötelezettséget vállalunk a tárgyalások eredményeképpen létrejött
végleges szerződéstervezet tartalmának megfelelő Fő Projektszerződés és annak alszerződései
megkötésére és teljesítésére.
A szerződéstervezetben rögzített és vállalt kötelezettségeinket maradéktalanul teljesítjük a
Felolvasólapon rögzített feltételek szerint.

Kelt……………………………., 2013. …………………. hó ..... napján.

........….……………………………………
(az ajánlattevő cégszerű aláírása a
kötelezettségvállalásra
jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről)

5

Ezt a nyilatkozatot közös ajánlattevőknél valamennyi ajánlattevő részéről külön-külön szükséges kitölteni.
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(4. számú melléklet)
Nyilatkozat elektronikus ajánlat egyezőségéről
„Jegykiadó automaták (TVM: Ticket Vending Machine) gyártása, szállítása, telepítése
és teljes körű üzemeltetése”
VÉGLEGES AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁHOZ
Alulírott ………………………………………. (képviseli: …………………………..), mint
ajánlattevő kijelentem, hogy a fent említett közbeszerzési eljárásban elektronikus formában
benyújtott ajánlat (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf fájl) teljes mértékben
megegyezik a papír alapon benyújtott (eredeti) ajánlattal.

Kelt:
………………………………
cégszerű aláírás
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(5. számú melléket)
Nyilatkozat felelős fordításról6
„Jegykiadó automaták (TVM: Ticket Vending Machine) gyártása, szállítása, telepítése
és teljes körű üzemeltetése”
VÉGLEGES AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁHOZ
Alulírott …………………………… (képviseli: ………………..…………………), mint
ajánlattevő kijelentem, hogy az ajánlatunkban becsatolt fordítás(ok) tartalma mindenben
megfelel az eredeti szövegnek, annak tartalmáért felelősséget vállalok.

Kelt:
………………………………
cégszerű aláírás

6

Opcionális: amennyiben idegen nyelvű dokumentum, irat és az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak
felelős magyar nyelvű fordítása is benyújtásra került az ajánlatban.

18

IV.
SZERZŐDÉSTERVEZET
Ajánlatkérő felhívja a tisztelt ajánlattevők figyelmét, hogy a végleges szerződéstervezet –
annak terjedelmére tekintettel – teljes terjedelemben, külön mellékletként került a
végleges Dokumentációhoz csatolásra.
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