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K  I  V  O  N  A  T 
 

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2013. február 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 

18/2013.(II. 14.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tiszacsege Város Önkormányzata 
Közbeszerzési Szabályzata 29. pontjában meghatározott jogkörében eljárva "sportpálya 
és a hozzá kapcsolódó öltöző felújítása, bővítése" projekt kivitelezése érdekében a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. § (7) bekezdése alapján 
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytat le. 
A Képviselő-testület az ajánlati felhívást az alábbi tartalommal hagyja jóvá: 
 

„AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 
 

A Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás 
 

„Tiszacsege Öltöző Épület Kivitelezése” 
 
1.) Ajánlatkérő neve: Tiszacsege Város Önkormányzata 

Címe: 4066 Tiszacsege, Kossuth utca 55. 
Kapcsolattartó: Füzesiné Nagy Zita 
Telefon: +36-52-588-400 
Fax: +36-52-588-405 
E-mail: fuzesine@tiszacsege.hu 
 
Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszer szerinti azonosító száma: 
1005318546 

 
2.) Az ajánlatkérő nevében eljáró:  

 neve: Matrix Audit Kft. 
 címe: 4032 Debrecen, Poroszlay út 27. 
 Kapcsolattartó: Szopka Dániel 
 Telefon: 52/502-550 
 Fax: 52-502-557 
 E-mail: dszopka@matrixaudit.hu 

 
3.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás fajtája: 

 
Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás a Kbt. III. rész 122. § (7) 
bekezdés a) pontja alapján 

mailto:fuzesine@tiszacsege.hu
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4.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás szerinti jogcíme: 
 

A Kbt. 122. §. (7) bekezdésének a) pontjában szabályozott hirdetmény közzététele nélküli 
tárgyalásos eljárás alkalmazásának jogszabályi feltétele. 

 
5.) A közbeszerzés tárgya és mennyisége:  

 
„Tiszacsege Öltöző Épület Kivitelezése” 

 
Főbb mennyiségek: 
- 8,60 m x 11,70 m befoglaló méretű öltöző építése ezen belül: 

− 2 db öltöző (2 x 24 m2) 
− 2 db fürdő (2 x 9,03 m2) 
− 2 db pissoir (2 x 2,08 m2) 
− 2 db wc (2 x 1,44 m2) 
− 2 db előtér (2 x 2,79 m2) 
− kazánház (4,51 m2) 

 
A pontos mennyiségi meghatározást a dokumentáció részeként digitálisan kiadott 
tervdokumentáció és árazatlan költségvetés tartalmazza. 

 
Ahol a felhívás a 310/2011.(XII.23.) Korm. rendelet 26. § (3) bekezdése alapján 
meghatározott szabványra, műszaki engedélyre illetve meghatározott eredetű, 
típusú, gyártmányú dologra való hivatkozást tartalmaz, ott a megnevezés csak a tárgy 
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő azzal 
egyenértékű teljesítést elfogad. 

 
6.)  A szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés 
 
7.) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje 

 
Befejezés: A munkaterület átadását és átvételét követően számított 6 hónap.  

 
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad. 

 
8.) A teljesítés helye:  
 

Tiszacsege, Hataj utca HRSZ. 1915/1 
 

9.) Többváltozatú ajánlat, rész ajánlattétel lehetősége 
 

Ajánlatkérő a többváltozatú ajánlat, illetve a rész ajánlattétel lehetőségét kizárja. 
Ajánlattevő csak és kizárólag a Műszaki dokumentációban meghatározott minőségi és 
mennyiségi meghatározások szerinti tartalmú ajánlatot terjeszthet elő. 
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10.) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: 
 

A munka elszámolása nettó egyösszegű átalány ár alapján történik. Ajánlattevőnek 1 
db részszámla benyújtására van lehetősége 50 %-os készültség esetén valamint 1 db 
végszámla benyújtására van lehetősége 100 %-os készültségnél (sikeres műszaki 
átadás-átvétel). 
A teljes körűen igazolt teljesítést követően a kifizetés a szerződésszerű és a 
jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei alapján, ajánlatkérő által a számla 
kézhezvételének napját követő 30 napon belül banki átutalással kerülnek 
kiegyenlítésre. (Kbt. 130. § szerint). 
A kifizetés az Art. 36/A. § hatálya alá tartozik.  
A kivitelezési munka a 2007. évi CXXVII. ÁFA törvény 142. § alapján a fordított adózás 
hatálya alá tartozik, építési engedély köteles. 
Ajánlatkérő a Kbt. 131. §-a szerint előleget biztosít. 
 

11.) Részekre történő ajánlattétel: nem lehetséges. 
 
12.) Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:  
 

1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az 
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) 
bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak. 
2. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében 
meghatározott kizáró ok fennáll. 
3. Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az 
alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben a Kbt. 56. § 
(1). illetve a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok az eljárás során 
következnek be (Kbt. 75.§(1)). 

 
A megkövetelt igazolási mód: 
 
1. Az ajánlattevőnek a Kbt. 122. § (1) bekezdés szerinti cégszerűen aláírt 
nyilatkozattal kell igazolni az előírt kizáró okok fenn nem állását, valamint a Kbt. 56.§ 
(1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében a 310/2011 (XII.23.) Korm rendelet 2. § 
i) pont ib) alpontja szerint kell dokumentumot (nyilatkozatot) benyújtania. 
2. Ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában arról, hogy a szerződés teljesítéséhez 
nem vesz igénybe a Kbt. 56.§ (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső 
alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más 
szervezet nem tartozik Kbt. 56.§ (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá (Kbt. 
58. § (3) 
 

13.) Gazdasági és Pénzügyi alkalmasság: 
 Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
 

P1. Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII.23.) Korm.rendelet 14. § (1) bekezdésének b) 
pontja alapján csatolnia kell saját vagy jogelődje, az Ajánlattételi felhívás 
megküldésének napját megelőző utolsó három lezárt üzleti év számviteli jogszabályok 
szerinti beszámolóját, (ha a letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét.) 
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Azon beszámoló(k) ajánlatba történő csatolása nem szükséges, mely beszámoló(k) a 
céginformációs szolgálat honlapján megtalálható, hozzáférhető. 
Amennyiben ajánlattevő a P1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, az előírt 
teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, a 310/2011. 
(XII.23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése alapján nyilatkozzon, a működésének 
ideje alatt, a közbeszerzés tárgyából (magasépítés) származó –általános forgalmi adó 
nélkül számított árbevételéről. 
 
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 

 
Alkalmatlannak minősül a szerződés teljesítésére az ajánlattevő ha: 
 
P1. a saját maga, vagy jogelődjének mérleg szerinti eredménye az Ajánlattételi 
felhívás megküldésének napját megelőző három lezárt üzleti év tekintetében, egynél 
több évben negatív volt. 
Amennyiben ajánlattevő a P1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, az előírt 
teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az 
alkalmassági követelménynek a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (2) 
bekezdése alapján megfelel, amennyiben saját maga, vagy jogelődjének a működés 
ideje alatt, a közbeszerzés tárgya (magasépítés) szerinti árbevétele eléri az 5.000.000 
HUF-ot. 

 
14.) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:  
 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
 
M1. Azon szakembereknek (szervezeteknek) –különösen a minőség-ellenőrzésért 
felelősöknek-megnevezése, végzettségének és képzettségének, szakmai 
tapasztalatuk ismertetése, akik az építési beruházás teljesítésébe bevonásra 
kerülnek, a szakmai önéletrajzuk és rendelkezésre állási nyilatkozatuk, 
végzettségüket, képzettségüket igazoló okiratok másolatának csatolásával. (A 
dokumentumoknak az alkalmasságnak való megfelelést egyértelműen tartalmazniuk 
kell). (310/2011. (XII.23.) Korm rend. 15. § (2) bek. e) pont) 
 
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 

 
Alkalmatlannak minősül a szerződés teljesítésére az ajánlattevő:  
 
M1. ha nem rendelkezik legalább a következő szakemberrel 
-1 fő MV-ÉP épületek szakterületen nyilvántartott felelős műszaki vezetővel, aki 
megfelel a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendeletében megfogalmazott felelős műszaki 
vezetői kritériumoknak és legalább 2 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik 
magasépítési szakterületén. 
 

15.) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)  
 

- Késedelmi kötbér a teljesítési véghatáridőre: 
mértéke a szerződés szerinti nettó vállalási ár 0,1%-a naponta, a 30 napot meghaladó 
késedelem meghiúsulásnak minősül 
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- Meghiúsulási kötbér a teljesítés a vállalkozónak felróható magatartás miatti 
meghiúsulására: 
mértéke a nettó vállalási ár 20%-a 
 
- Jótállási idő: 12 hónap  
 
Ajánlattevőnek a Késedelmi kötbér a Meghiúsulási kötbér és a Jótállási idő 
vállalásáról Ajánlatában nyilatkoznia kell. 
 

16.)  Az ajánlatok elbírálásának szempontjai 
 

 A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. (Kbt. 71. § (2) bek. a.) ) 
 
17.)  A dokumentáció beszerzésének feltételei: 
 

Kell-e fizetni a dokumentációért?  Nem. 
 

Ajánlatkérő a dokumentációt térítésmentesen bocsátja az Ajánlattevő 
rendelkezésére, melyet az Ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküld Ajánlattevő 
részére. A dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. 

 
18.)  Ajánlattételi határidő:  
 
  Dátum: 2013/03/08 
             Időpont: 13.00 óra 
 
19.) Az ajánlat benyújtásának címe:  
 

Helyszín: Matrix Audit Kft. 4032 Debrecen, Poroszlay u. 27. 
  

20.) Az ajánlattétel nyelve: magyar 
 
21.) Az ajánlat felbontásának helye, ideje:  
 
  Dátum: 2013/03/08 
            Időpont: 13.00 óra 
 

Helyszín : Matrix Audit Kft. 4032 Debrecen, Poroszlay u. 27. 
 
22.) Az ajánlatok felbontásán jelen lévő személyek: 

 
A Kbt. 62.§. (2) bekezdésében meghatározott szervek és személyek lehetnek jelen az 
ajánlatok bontásánál külön meghívás nélkül. 

 
23.) Az eljárás tárgyalásos-e? Igen. 

 
Ajánlatkérő az ajánlattevővel a Kbt. 92. § (3) bekezdés alapján tárgyal. A tárgyalás egy 
fordulóban kerül lebonyolításra.  
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A tárgyalás arra irányul, hogy az ajánlatkérő a legkedvezőbb feltételekkel kösse meg a 
szerződést a bírálati szempontokra vonatkozóan. A tárgyaláson ajánlattevő nevében 
az a személy vehet részt, aki jogosult ajánlattevő képviseletében jognyilatkozatot 
tenni és e jogosultságát a tárgyalás kezdetekor hitelt érdemlő módon (okirattal) 
igazolja.  
A tárgyalás megkezdésekor, az ajánlatkérő az ajánlattevővel ismerteti az ajánlatával 
kapcsolatos vonatkozó általános megállapításait, tárgyal a műszaki tartalomról, és a 
szerződéses feltételekről. A tárgyalások befejezésével ajánlati kötöttség jön létre. 
A tárgyalásra 2012. március 14-én 13.00-tól kerül sor Ajánlatkérő szervezet nevében 
eljáró székhelyén. (Matrix Audit Kft. 4032 Debrecen, Poroszlay u. 27.) 

 
24.) Az ajánlati kötöttség időtartama: 
 

A Kbt. 96. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevő az ajánlatához a tárgyalások 
befejezésének időpontjától kötve van. Az ajánlati kötöttség időtartamát ajánlatkérő a 
tárgyalások befejezésétől számított 60 nap időtartamban határozza meg.  
A Kbt. 124. § (5) bekezdése alapján az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli 
összegezésnek az ajánlattevő részére történt megküldése napjától a nyertes 
ajánlattevő ajánlati kötöttsége további hatvan nappal meghosszabbodik. 

 
25.) Ajánlatkérő alkalmazza-e a Kbt. 122. § (9) bekezdését: nem 
 
26.) Tájékoztatás az ajánlatkérő döntéséről: 

 
Ajánlatkérő az ajánlattevőt az eljárás eredményéről - az írásbeli összegzés ajánlattevő 
részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton történő megküldésével - a Kbt. 
77. § (1)-2) bekezdése szerint írásban tájékoztatja.  

 
27.) A szerződéskötés tervezett időpontja:  

A szerződéskötés tervezett időpontja az írásbeli összegezés megküldését követő 
naptól számított 11. nap. 

 
28.) Hiánypótlás lehetőségének biztosítása: 

Ajánlatkérő a Kbt. 67.§ szerint biztosít hiánypótlási lehetőséget. 
 

29.) Az ajánlatok benyújtásának módja, és formai előírások 
 

1. Az ajánlatokat írásban és zártan, az ajánlatkérő szervezet nevében eljáró részére 
(MATRIX AUDIT Kft., 4032 Debrecen, Poroszlay út 27.) megadott címre 
közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani: munkanapokon 9:00-15:00 között, 
az ajánlattételi határidő lejártának napján: 8:00-13:00 óra között 
A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül 
benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. Az 
ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő 
kockázat az ajánlattevőt terheli. 

 
2. Az ajánlatokat 1 eredeti és 2, az eredeti példányról készült másolatban és 

elektronikus adathordozón (CD/DVD) kell benyújtani. Kérjük az ajánlattevőtől 
cégszerűen aláírt nyilatkozat csatolását a tekintetben, hogy az ajánlat 



 7 

elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható 
.pdf file) példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik.. Az ajánlat 
eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az 
ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az 
ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az 
aláírás egy része a matricán legyen. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön 
és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet 
tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot 
és a hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől 
kismértékben eltérő számozást ( pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) 
elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen 
azonosítható. Az ajánlatot az oldalszámokat is tartalmazó tartalomjegyzékkel 
ellátva kell benyújtani. A tartalomjegyzék az ajánlat elején kerüljön becsatolásra. 
- A csomagolásra rá kell írni: AJÁNLAT „Tiszacsege öltöző épület- Nem bontható 
fel az ajánlatok hivatalos bontási eljárásának megkezdése előtt!”. 

 
30.) Egyéb információk: 
 

1. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költség az 
ajánlattevőt terhelik. Az eljárás eredményétől függetlenül az ajánlatkérő nem tehető 
felelőssé az ajánlattétel költségeivel kapcsolatban. 
2. Az ajánlattevő ajánlatában jelölje meg a Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontjai 
szerinti adatokat. 
3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 60. § 
(3) bekezdésére vonatkozóan. 
4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 60. § (5) 
bekezdésére vonatkozóan. 
5. Ajánlattevőnek csatolnia kell, amennyiben a cégkivonat szerint cégügyben el nem 
bírált módosítás van folyamatban – a cég jogi képviselője által az illetékes cégbíróság 
részére megküldött változásbejegyzési kérelmet és a Cégszolgálat részéről a jogi 
képviselőnek megküldött, elektronikus aláírással ellátott visszaigazolást, mindkettőt 
papír alapú nyomtatott formában.  
6. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot cégszerűen aláíró, továbbá – adott esetben - 
az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó alvállalkozót és/vagy erőforrást képviselő 
személy(ek) aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés 
szerinti aláírás-mintáját. Ha az iratokat nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, a 
meghatalmazását csatolni kell.  
7. A Kbt. 54.§ (1) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlattevőnek tájékozódnia kell 
az adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők 
esélyegyenlőségére a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó 
olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése 
során meg kell felelnie.  
8. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a 
közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt 
megjelölni. A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden 
nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.  
9. Az ajánlattételi időszak alatt az ajánlattevő a Kbt. 45. § (1) bekezdés szerint írásban 
kérhetnek kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérő nevében eljárótól. Ajánlatkérő 
nevében eljáró a kiegészítő tájékoztatást a Kbt 122.§ (5) bekezdés szerint adja meg. 
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10. Az ajánlatkérő helyszíni bejárást nem szervez. Ajánlattevő felelőssége a helyszín 
megismerése. Az építési helyszín nem elzárt, tehát bármikor megtekinthető, 
amennyiben mégis problémás a területre történő be-, eljutás akkor Ajánlatkérő 
előzetes írásbeli bejelentkezés után biztosítja a bejutást. 
11. A 306/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 9. §-nak megfelelően a nyertes ajánlattevő 
köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – felelősségbiztosítási szerződést 
kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni minimálisan legalább 
5.000.000,- Ft/év és legalább 800.000,- Ft/káresemény mértékű az építési-szerelési 
munkára vonatkozó szakmai felelősség-biztosításra. Az előírt mértékű 
felelősségbiztosítás megléte esetén az ajánlatban szükséges csatolni a 
felelősségbiztosítási kötvény egyszerű másolatát. Egyéb esetben nyilatkozat 
becsatolása szükséges, hogy a szerződéskötés időpontjára az előírt mértékű 
felelősségbiztosítást ajánlattevő nyertesség esetén megköti illetve kiterjeszti.  
12. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét hogy az ajánlatban benyújtott 
igazolások, nyilatkozatok tartalmát ajánlatkérő jogosult a Kbt. 58.§ (4) és (5) 
bekezdésben leírtak szerint ellenőrizni. 
13. A Kbt. 36 § (3) bekezdése alapján ahol e törvény vagy e törvény, illetve a 
felhatalmazása alapján megalkotott külön jogszabály alapján az ajánlatkérő a 
közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a 
dokumentum - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is 
benyújtható. Az ajánlatkérő előírja az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles 
másolatban történő benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés 
érvényesítésének alapjául szolgál (különösen: bankgarancia vagy kezességvállalásról 
szóló nyilatkozat). Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok 
ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles elfogadni. 
14. Szerződéskötés feltétele, hogy jelen felhívás 14.) M1. pontjában felsorolt műszaki 
szakértőnek szerepelnie kell a Magyar Mérnök Kamarai (www.mmk.hu) vagy a 
Magyar Építész Kamarai (www.mek.hu) névjegyzékben. Az M1. pontban felsorolt 
szakértőnek szerepelnie kell a Magyar Mérnök Kamarai (www.mmk.hu) vagy a 
Magyar Építész Kamarai (www.mek.hu) névjegyzékben, melyet a szerződés teljes 
időtartamára biztosítani kell.  
Ajánlattevőnek az Ajánlat benyújtásakor nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége 
esetén az általa benyújtott szakembert mely pozícióra kívánja megajánlani, továbbá 
nyilatkoznia kell arról, hogy a megajánlott szakember a kamarai nyilvántartásba 
vétellel a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog.  
A nyilvántartásba vétel elmaradása Ajánlattevő szerződéskötéstől való 
visszalépésének minősül a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében 
a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg Ajánlatkérő a szerződést.  
15. Irányadó idő: Az ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi órában 
megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.  
16. Árfolyam: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő 
átszámításánál az ajánlattevőnek az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes 
Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. 
Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára 
az ajánlattevő saját nemzeti bankja (központi bankja) által az ajánlattételi felhívás 
feladsásának napján érvényes árfolyamon számított EURO ellenérték kerül átváltásra 
a fentiek szerint. 

http://www.mmk.hu/
http://www.mek.hu/
http://www.mmk.hu/
http://www.mek.hu/
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17. Az ajánlat felbontásakor a Felolvasólap lap minta szerinti adatok kerülnek 
ismertetésre (a Kbt. 60. § (6) bekezdése alapján a Kbt. 62. § (3) bekezdése szerinti 
adatok) 
18. Jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában az 
Ajánlatkérési Dokumentációban, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 
törvény jelen ajánlattételi felhívás feladásának időpontjában hatályos előírásai szerint 
kell eljárni.  

 
31.) Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2013. február 18.” 

 
Határidő: azonnal 
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester 

 
 

K. m. f. 
 
 

   Szilágyi Sándor sk.      Füzesiné Nagy Zita sk. 
        polgármester                    jegyző 
 
 
 
A kivonat másolat hiteléül: 
 
Tiszacsege, 2013. február 14. 
 
 
 Zsólyominé Gyenes Anikó 
      jegyzőkönyvvezető 
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