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I.1) Név és címek

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító címe:

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 308949811Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Szociális és Gyermekvédelmi FőigazgatóságAjánlatkérő 
neve:

Földgáz beszerzés 2022.Közbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 
eljárás - EKR001722842021

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E10 - Előkészítés szakasz
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Visegradi Utca 49.

Budapest HU 1132
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www.szgyf.gov.hu

APONIUS Consulting Kft. 25953682242

Rákóczi Út 42.

Budapest HU11 1072

Márkus Tímea

drmarkustimea@t-online.hu
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II.1) Meghatározás

NemRészajánlat tételére lehetőség van

II.1.7) Részekre bontás

Műszaki leírásban felsorolt valamennyi felhasználási helyII.1.6) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:vagy napban:Időtartam hónapban:

II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

Földgáz beszerzés 2022.II.1.3) A szerződés tárgya:

09123000-7

II.1.2) Fő CPV-kód:

II.1.1) A szerződés típusa:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

I.3-4) Az ajánlatkérő típusa és fő tevékenysége

Fő tevékenység

I.4) Fő tevékenység

Egyéb ajánlatkérő típusának 
meghatározása:

Ajánlatkérő típusa:

I.3) Az ajánlatkérő típusa

I.2) Közös közbeszerzés

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda:

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg:

I.2) Közös közbeszerzés
Nem

Nem

Egyéb típus:

Központi költségvetési szerv

Szociális védelem

Árubeszerzés

Földgáz beszerzés 2022. évre: 2022. 01. 01.(06:00) – 2022. 04. 01. (06:00) CET időszakra vonatkozóan, a Műszaki leírásban felsorolt 
valamennyi felhasználási hely vonatkozásában, teljes ellátás alapú földgáz-kereskedelmi szerződés keretében,szerződött mennyiség: 
59.990.065 kWh földgáz. Az ajánlatkérő a megadott földgáz mennyiségtől + 50 %-ban pótdíjmentesen eltérhet. 
A meghatározott mennyiségeket az MSZ 1648:2016 szabvány szerint 15oC és 101.325 kPa referencia körülményeken kell értelmezni 
m3-ben (gnm³). 
 
Részletesen a Közbeszerzési Dokumentációban és a Műszaki leírásban.
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II.2) A közbeszerzés ismertetése

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára 
vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

Földgáz beszerzés 2022. évre: 2022. 01. 01.(06:00) – 2022. 04. 01. (06:00) CET időszakra vonatkozóan, a Műszaki leírásban felsorolt 
valamennyi felhasználási hely vonatkozásában, teljes ellátás alapú földgáz-kereskedelmi szerződés keretében,szerződött mennyiség: 
59.990.065 kWh földgáz. Az ajánlatkérő a megadott földgáz mennyiségtől + 50 %-ban pótdíjmentesen eltérhet. 
A meghatározott mennyiségeket az MSZ 1648:2016 szabvány szerint 15oC és 101.325 kPa referencia körülményeken kell értelmezni 
m3-ben (gnm³). 
 
Ajánlatkérő felhívja a T. Gazdasági szereplők figyelmét, hogy egyes fogyasztási helyek – különösen azok, amelyek a Műszaki leírásban 
megjelölésre kerültek - -előreláthatólag a teljesítési időszak alatt- ki fognak kerülni a teljesítési helyszínek közül, ezen túl a 
szerződéstervezetben foglaltak szerint is kikerülhetnek fogyasztási helyek a teljesítési helyszínek közül. Mindezekre Ajánlatkérő a 
mennyiségek meghatározásánál figyelemmel volt. 
 
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 28. § (1) bekezdése alapján 
földgáz-kereskedelem engedélyköteles tevékenység. Az engedély meglétét az ajánlatkérő a Magyar Energetikai és Közműszabályozási 
Hivatal nyilvántartásában ellenőrzi. 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés fő helyszíne:

HU MAGYARORSZÁG

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

09123000-7

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

Földgáz beszerzés 2022.

Műszaki leírásban felsorolt valamennyi felhasználási hely

Nem

Igen

2022.01.01 2022.04.01

Nem
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III.1) Részvételi feltételek

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

A kizáró okok fenn nem állását a gazdasági szereplőknek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. §, 10. § 12–14. § és 16. § rendelkezései 
szerint kell igazolnia. 
A Kbt. 102. § (3) bekezdés alapján a rendkívüli sürgősségre tekintettel lefolytatott eljárásban: az ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő 
(adott esetben az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt) nyilatkozatát - a rendelkezésre álló elektronikus 
nyilvántartások ajánlatkérő általi ellenőrzése mellett - a kizáró okok fenn nem állásának végleges igazolásaként. 
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az alvállalkozók tekintetében nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez 
nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozat alvállalkozói bevonás 
hiányában is benyújtandó. 
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is 
benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. 
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be. 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ára. 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(12) bekezdésekre. 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel 
szemben a Kbt. 62. § (1) – (2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. 
Öntisztázás: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdéseiben szabályozott öntisztázás lehetőségére.

A kizáró okok felsorolása:

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenységek végzésére vonatkozó alkalmasság

III.1) Részvételi feltételek

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

AK a „legalacsonyabb ár” értékelési szempontot alkalmazza a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerint, figyelemmel a Kbt. 76. § (5) 
bekezdésére, mivel konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru (földgáz) felel meg AK 
igényeinek, a földgáz jogszabályokban meghatározott és körülhatárolható szabványtermék, minőségi szempontok szerint nem 
differenciálható.

II.2.13) További információ:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók leírása:

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.9) Változatokra vonatkozó információk

Nem

Igen

A szerződött mennyiség: 59.990.065 kWh földgáz. Az ajánlatkérő a megadott földgáz mennyiségtől + 50 %-ban pótdíjmentesen 
eltérhet.

Nem

Nem
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IV.1) Meghatározás

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

Gyorsított eljárás

IgenTárgyalásos eljárás

NemMeghívásos eljárás

NemNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

A Kbt. 135.§ (1), (5)-(6) bekezdéseiben; a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdéseiben, és az ajánlattételi dokumentáció részét képező 
szerződéstervezetben részletezetteknek megfelelően 30 napos fizetési határidővel. Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint 
a kifizetés devizaneme a magyar forint (HUF).  
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.

III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Minőségi hiba esetén a nem megfelelő jellemzőkkel teljesített földgáz mennyiségére Kereskedő a jelen Szerződés szerinti aktuális havi 
ellenszolgáltatás nettó molekuladíj 5 %-ának megfelelő kötbért, de maximum a teljes (opció nélküli) nettó ellenszolgáltatás 5%-át 
fizeti meg Felhasználó részére. 
Felhasználó által észlelt alulszállítás és rendelkezésre állási hiba esetén Kereskedő a Szerződés szerinti mennyiségből az adott 
hónapban nem teljesített mennyiség nettó molekuladíjának 5 %-át, fizeti meg kötbérként Felhasználó részére.  
A kötbér maximuma a nettó molekuladíj 5 %-os mértéke. A kötbérmaximumot valamennyi felhasználó vonatkozásában együttesen kell 
értelmezni. 
A kötbérmaximum elérése – függetlenül, hogy az elszámolásra került-e - a szerződés felmondására jogosítja fel a Felhasználókat. 

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

Az alkalmassági minimum követelmény(ek):

Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (2) bekezdése és a 102. § (3) bekezdése alapján nem ír elő műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményt.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az alkalmassági minimum követelmény(ek) meghatározása:

Nem

Nem

Nem



EKR001722842021

IV.3) Adminisztratív információk

IV.3.2) Ajánlattételi határidő

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.3.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.3) Adminisztratív információk

IV.2) Tárgyalásra vonatkozó információk

Az első tárgyalás időpontja: 2021. december 23. napján 10.30 perc 
Az első tárgyalás helyszíne: elektronikus úton, TEAMS alkalmazás segítségével (meghívót AK küld a megadott elérhetőségre) 
Ajánlatkérő rögzíti, hogy az árról kíván tárgyalni az Ajánlattevőkkel. A végső ajánlat megtétele során az Ajánlattevők az Ajánlatkérő 
számára csak kedvezőbb ajánlatot tehetnek. 
A tárgyaláson ajánlattevőt a nevében nyilatkozattételre és kötelezettségvállalásra jogosult személynek, vagy az általa meghatalmazott 
személynek kell képviselnie. Ajánlatkérő egy alkalommal kíván tárgyalni az ajánlattevővel, azonban fenntartja magának a jogot arra 
vonatkozólag, hogy amennyiben szükségesnek ítéli további tárgyalásokat tartson. Amennyiben az Ajánlatkérő úgy ítéli meg, hogy 
további tárgyalási fordulók megtartása szükséges, úgy ennek tényéről az ajánlattevőt az első tárgyalási fordulón fogja értesíteni a 
következő tárgyalási forduló időpontjának a megjelölésével. 
Az elektronikus tárgyalás befejezése után kötelező végleges ajánlat írásban EKR-en keresztül történő benyújtása. A Kbt. 101. § (2) 
bekezdése alapján, az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a tárgyalás során a közbeszerzés tárgya és feltételei nem 
változhatnak olyan módon, hogy: A tárgyalás során a közbeszerzés tárgya és feltételei nem változhatnak olyan módon, hogy 
a) az eljárás alapján megkötött szerződés tárgya vagy feltételei olyan jellemzőjében, illetve körülményében térjen el az ajánlattételi 
felhívás megküldésekor beszerezni kívánt beszerzési tárgytól vagy megadott szerződéses feltételektől, amely nem tette volna lehetővé 
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazását, 
b) az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban közölt feltételek olyan mértékben módosuljanak vagy 
egészüljenek ki, hogy annak következtében valamelyik ajánlattevő nem képes a tárgyalások befejezésével végleges ajánlatot tenni, 
vagy 
c) az értékelés szempontjai vagy módszere változna.

IV.2.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és alapvető szabályai:

2021.12.23IV.2.2) Az első tárgyalás időpontja:

Jogalapja: Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pontja. 
Indokolás: 
AK a jelen eljárást megelőzően azonos tárgyban, a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által megkötött  KM01GE2223 számú  
keretmegállapodás alapján, a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 105. § (2) bekezdése c) pontja szerint két alkalommal verseny 
újranyitást folytatott le, mely mindkét alkalommal eredménytelenül zárult, nem Ajánlatkérő eljárási hibájából adódóan. A földgáz 
ellátás folyamatosságát valamennyi eljárásban érintett intézmény (szociális és bentlakásos otthonok) számára biztosítani szükséges az 
ellátottak megfelelő lakhatása és a fűtés biztosítása érdekében.   
Figyelemmel arra, hogy a jelenleg földgáz-energiát biztosító kereskedő a jelenleg hatályos földgáz energia kereskedelmi szerződés 
keretében 2022. január 01. napján 06:00 óráig biztosítja a földgáz-energiát, így a következő évi földgáz-energia kereskedelmi 
szerződés teljesítési ideje 2022.01.01-én 06:00 órakor kezdődik, mely határidőig az Ajánlatkérő más közbeszerzési eljárási formában 
önhibáján kívül nem tud jogszerűen földgáz energiát vásárolni. A kialakult helyzet ajánlatkérő által nem volt előre látható (alappal 
számíthatott arra, hogy két versenyújranyitási eljárása, melyben ajánlattevőket ajánlattételi kötelezettség terheli, nem végződik 
eredménytelenül), valamint ezen, a rendkívüli sürgősséget indokoló körülmények nem az ajánlatkérő mulasztásából, vagy az 
ajánlatkérő által előidézett okból erednek. A kifejtett indokok alapján a gyorsított eljárás során alkalmazható nyílt, meghívásos vagy 
tárgyalásos eljárásra előírt határidők nem lennének betarthatóak, amelyre tekintettel a rendkívüli sürgősség fennáll. 
Ajánlatkérőnek a tárgyi időtartamra vonatkozó beszerzési igényének kielégítésére nincs más jogszerű lehetősége, kizárólag a 
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatása. A földgáz igény kiváltására, különösen ilyen rövid idő alatt, ajánlatkérőnek 
semmilyen reális alternatívája nincs, az egyes intézmények fűtése, melegvíz és főzési energia ellátása másképpen nem biztosítható. 

IV.2.1) A tárgyalásos eljárás jogcíme:

IV.2) Tárgyalásra vonatkozó információk

További információk az elektronikus árlejtésről:
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V.1-3) Kiegészítő információk

Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét a beszerzés tárgyának és jellegének megfelelően megvizsgálta és akként határozott, hogy a 
beszerzési igény, a beszerzés tárgyának jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények, mint az igény sürgőssége miatt és 
költséghatékonyság szempontja nem teszik lehetővé részekre történő ajánlattételt. A részekre bontás csak az adminisztratív terheket 
növelné, valamint a részekre bontás kizárása nem jár a verseny szűkítésével, mivel csak egy gazdasági szereplő képes a szerződést 
teljesíteni. 
1. Formai előírások: Az ajánlatokat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül lehet benyújtani. Az ajánlat részét 
képező dokumentumokat/nyilatkozatokat amennyiben nem áll rendelkezésre elektronikus űrlap, úgy .pdf formátumú fájlban kell 
elkészíteni. 
2. Az EKR űrlapjait meghaladóan benyújtandó igazolásokat/nyilatkozatot (dokumentumot) a gazdasági szereplő aláírásra jogosult, 
vagy általa meghatalmazott személynek alá kell írnia és fel kell tölteni. AK felhívja a figyelmet arra, hogy az EKR-ben megtett 
nyilatkozatokra vonatkozóan támasztott követelmények tekintetében a Kbt. 41/A. §-a az irányadó. AK felhívja a figyelmet az EKRr 11. § 
(2)-(3) bekezdés rendelkezéseire. 
3. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel kell tünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot. AK előírja 
részletes ártáblázat csatolását. 
4. AT-nek csatolnia kell: 
a) az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját; 
b) a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására 
vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást. 
6. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolni kell az AT cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmét és 
az annak érkezéséről a cégszolgálat által megküldött igazolást. (EKR űrlap, Nemleges nyilatkozat is csatolandó)  
7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő kifejezett nyilatkozatát az 
eljárást megindító felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan 
(EKR űrlap). 

V.3) További információk

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

V.2) Az ajánlati biztosíték

V.1.4) A nyertes ajánlattevők által alapítandó gazdálkodó szervezettel kapcsolatos követelmények:

V.1.3) Árazatlan költségvetés (építési beruházás esetén):

V.1.2) Műszaki leírás:

V.1.1) Szerződési feltételek:

V.1) Kiegészítő információk (Amennyiben külön közbeszerzési dokumentumok 
megküldésére nem kerül sor.)

V. szakasz: Kiegészítő információk

óra/percDátum, helyi idő:

IV.3.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Mikortól indul az ajánlati kötöttség:

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)vagy napban:vagy Az időtartam hónapban:

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.3.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

IV.3.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:

óra/percDátum, helyi idő: 2021.12.23 08:00

HU

30

2021.12.23 10:00

Nem
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V.4) Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés 
biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

(A rendszer automatikusan tölti)2021.12.22

V.4) Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma

8. A határidők magyarországi helyi idő szerint értendők. 
9. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az AT 
magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. AK a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is 
elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért az AT felel.  
10. AK felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlatban csatolt dokumentumok üzleti titokká nyilvánítása kizárólag a Kbt. 44. § 
szerinti előírásoknak megfelelően lehetséges. Az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre 
szolgáló funkciót alkalmazza, indoklás csatolása szükséges. 
11. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más 
dokumentumokat, melyeket a Kbt. és/vagy Ajánlatkérő kötelezően előír. 
12. AK nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő(k) számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet 
(projekttársaság) létrehozását. 
13. FAKSZ: dr. Márkus Tímea, lajstromszám: 00318. 
14. A IV.3.4 pont szerinti ajánlati kötöttség a tárgyalás befejezésétől számított 30 nap. 
15. AK a hiánypótlásra a Kbt. 71. § szerint teljes körben lehetőséget biztosít. 
16. Az EKR használatával kapcsolatban bővebb információ a rendszerbe belépve, a https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas oldalon, 
valamint az üzemeltető elérhetőségein érhető el, AK a rendszer működésével, használatával kapcsolatban nem nyújt tájékoztatást. 
17. További részletes információk a KD-ban.
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