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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
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Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

https://www.kaposvar.hu/A felhasználói oldal címe: (URL)

https://www.kaposvar.hu/Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 82501586Fax: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

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Kaposvár Megyei Jogú Város ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Kaposvár - Füredi úti iparterület fejlesztéseKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000671352019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata EKRSZ_
58594573

Kossuth Tér 1

Kaposvár HU232 7400

Mach Tamás

kozbref@kaposvar.hu +36 82501501

Igen

Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

EKRSZ_
35618302

Fényes Elek Utca 7-13

Budapest HU110 1024

Mach Tamás

kozbref@kaposvar.hu +36 82501581
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IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.2) Az eljárás fajtája:

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Építendő összesen: • Építendő járda hossza: 465 m • Építendő feltáró út hossza összesen: 199 m • Feltáró út csapadékvíz elvezetése: 
154 m szikkasztó árok • Építendő 1 db csomópont: a 67. számú főútról való lecsatlakozás kialakítása, a 67-es főút szélesítésével, a főút
41+456,32 km szelvényében • Vízellátás kiépítése: 598 m DN 110 KPE • Szennyvízelvezetés kiépítése: 542 m DN 200 KG-PVC • 
Távközlési kábel kiváltása: • hagyományos elektromos jeleket továbbító kábel bontása: 878 m • hagyományos elektromos jeleket 
továbbító kábel építése 585 m • fényimpulzusokat továbbító földkábel bontása: 550 m • fényimpulzusokat továbbító földkábel építése: 
585 m • Közvilágítás kiépítése: • NAYY-O 1 kV 4x25 mm2 földkábel fektetése 1206 m-en (összes kábel hossz 1490 m) • 13 db RK-6 
lámpaoszlop felállítása lámpakarral, lámpatesttel • 8 db L9,8 lámpaoszlop felállítása lámpakarral, lámpatesttel • 22 db L12 
lámpaoszlop felállítása lámpakarral, lámpatesttel • 6 db lámpaoszlop bontása Az építési munka jellege: új építmény építése A 
munkavégzési időszak korlátozása: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. területén a kivitelezés november 15 és március 15. között csak 
külön engedéllyel végezhető. A részletes mennyiségeket, műszaki/minőségi követelményeket és leírást a közbeszerzési dokumentumok
tartalmazzák.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Kaposvár - Füredi úti iparterület fejlesztése

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

www.ceutender.huA felhasználói oldal címe: (URL)

www.ceutender.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 17974168Fax:+36 17829640Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

Nem

Ceu Tender Consulting Tanácsadó és 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

EKRSZ_
55445821

Számadó Utca 19. fszt. 3.

Budapest HU110 1118

Lojek Bernadett

info@ceutender.eu

Harmadik rész XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás



EKR000671352019

1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó forint): 327 770 372; 2. Felhívás III.1.3. M/1. pontja tekintetében bemutatott szakember alk.-i 
köv. tekintetében meghatározott minimális szakmai tapasztalatánál nagyobb szakmai tapasztalata hónapban megadva (min.0, 
max.24): 29; 3. Többletjótállás időtartama (hónapban megadva; min.0, max.36 hó): 36. Ajánlattevő a közbeszerzési 
dokumentumokban foglaltak szerint igazolta alkalmasságát.

11705053444STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság, 1117 Budapest, Gábor Dénes (Infopark D
épület) Utca 2.

1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó forint): 267 704 875; 2. Felhívás III.1.3. M/1. pontja tekintetében bemutatott szakember alk.-i 
köv. tekintetében meghatározott minimális szakmai tapasztalatánál nagyobb szakmai tapasztalata hónapban megadva (min.0, 
max.24): 77; 3. Többletjótállás időtartama (hónapban megadva; min.0, max.36 hó): 36. Ajánlattevő a közbeszerzési 
dokumentumokban foglaltak szerint igazolta alkalmasságát.

14300327244SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, 1016 Budapest, Mészáros Utca 13.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

2019.05.31

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

Igen
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V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: Egyösszegű ajánlati ár (nettó forint): 267 704 875 Ezen ajánlattevő tette a legjobb ár-érték aránynak 
megfelelő érvényes ajánlatot.

14300327244SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, 1016 Budapest, Mészáros Utca 13.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Az értékelés módszere: az ár tekintetében a fordított arányosítás, a minőségi kritériumok esetében az egyenes arányosítás.

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

100

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó forint): 571,90; 2. Felhívás III.1.3. M/1. pontja tekintetében bemutatott 
szakember alk.-i köv. tekintetében meghatározott minimális szakmai tapasztalatánál nagyobb szakmai 
tapasztalata hónapban megadva (min.0, max.24): 150,00; 3. Többletjótállás időtartama (hónapban megadva; 
min.0, max.36 hó): 150,00.

Szöveges értékelés:

871.90STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság

1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó forint): 700,00; 2. Felhívás III.1.3. M/1. pontja tekintetében bemutatott 
szakember alk.-i köv. tekintetében meghatározott minimális szakmai tapasztalatánál nagyobb szakmai 
tapasztalata hónapban megadva (min.0, max.24): 150,00; 3. Többletjótállás időtartama (hónapban megadva; 
min.0, max.36 hó): 150,00.

Szöveges értékelés:

1000.00SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

geodéziai munkák;laboratóriumi vizsgálatok;forgalomtechnikai munkák;távközlés kiváltási munkák;közvilágítás építés;
közműépítési munkák;kerítésbontási munkák;földmunkák;burkolat alap építési munkák;szegélyépítési,vízépítési és 
növénytelepítési munkák

Még nem ismert.
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1. A 2019. július 9. napján megküldött hiánypótlásra és felvilágosítás kérésre vonatkozó felhívás az alábbiak szerint rendelkezett:
„Az ajánlattételi dokumentáció II. Kötet Különös rész – Útmutató az ajánlattevőknek fejezet, C. Ajánlat részeként kötelezően 
benyújtandó dokumentumok és a benyújtandó dokumentumokkal kapcsolatos részletes elvárások, útmutatók, a Bírálat I. szakasz 
vizsgálatának tárgyai fejezet I. részében (Igazolások, nyilatkozatok) a következők kerültek előírásra: Kapacitásait rendelkezésre 
bocsátó szervezet vagy személy és az ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölése M1 formanyomtatvány Ha az előírt 
alkalmassági követelmény(ek)nek az Ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban kell jelölni 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. Nemleges 
nyilatkozat esetén is csatolandó! Ajánlattevő ajánlata hiányos, tekintettel arra, hogy ajánlata részeként benyújtásra került az M1 
formanyomtatvány, melynek 2. pontjában nem került egyértelműen megjelölésre, hogy Ajánlattevő az előírt alkalmassági 
követelménynek más szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, vagy nem más szervezet kapacitására támaszkodva 
kívánja igazolni alkalmassági követelménynek történő megfelelését. Kérjük, hiánypótlás keretében szíveskedjenek benyújtani az 
M1 formanyomtatványt, melynek 2. pontjában kerüljön egyértelműen megjelölésre (Ajánlatkérő által kiadott nyilatkozatminta 
M1 formanyomtatványának 4. lábjegyzete szerint), hogy Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet 
kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, vagy nem más szervezet kapacitására támaszkodva kívánja igazolni alkalmassági 
követelménynek történő megfelelését.” Ajánlattevő nem nyújtott be a hiánypótlást, így a Kbt. 71. § (10) bekezdése alapján 
kizárólag az eredeti ajánlat vehető figyelembe. Az ajánlat nem tartalmazza Ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti 
egyszerű nyilatkozatát arról, hogy vesz-e igénybe kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetet az előírt alkalmassági 
követelményeknek való megfelelés vonatkozásában vagy nem, és az ajánlattételi dokumentáció II. Kötet Különös rész – Útmutató
az ajánlattevőknek fejezet, C.részében előírásra került, hogy szükséges nemleges nyilatkozatnak a benyújtása is. Az előbbiekre 
tekintettel az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerint érvénytelen, figyelemmel arra, hogy az nem felel meg az 
ajánlattételi dokumentáció II. Kötet Különös rész – Útmutató az ajánlattevőknek fejezet, C. Ajánlat részeként kötelezően 
benyújtandó dokumentumok és a benyújtandó dokumentumokkal kapcsolatos részletes elvárások, útmutatók, a Bírálat I. szakasz 
vizsgálatának tárgyai fejezet I. részének (Igazolások, nyilatkozatok) 9. pontjában előírtaknak. 2. A 2019. július 9. napján 
megküldött hiánypótlásra és felvilágosítás kérésre vonatkozó felhívás az alábbiak szerint rendelkezett: „Az ajánlattételi 
dokumentáció II. Kötet Különös rész – Útmutató az ajánlattevőknek fejezet, C. Ajánlat részeként kötelezően benyújtandó 
dokumentumok és a benyújtandó dokumentumokkal kapcsolatos részletes elvárások, útmutatók, a Bírálat I. szakasz 
vizsgálatának tárgyai fejezet III. részében (Egyéb dokumentumok) a következők kerültek előírásra: Aláírási címpéldány, illetőleg 
aláírási minta Ajánlattevő (Közös Ajánlattevők esetén Ajánlattevők külön-külön), valamint a kapacitásait rendelkezésre bocsátó 
szervezet tekintetében csatolandó az ajánlatba becsatolt nyilatkozatok aláírójának az aláírási címpéldánya, vagy a 2006. évi V. 
törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási mintája az ajánlat részeként nyilatkozatot benyújtó személyek aláírásának azonosítása 
céljából. Magánszemély és egyéni vállalkozó tekintetében az aláírás azonosítása érdekében teljes bizonyító erejű magánokiratba 
foglalt nyilatkozat benyújtása szükséges. Ajánlattevő ajánlata hiányos, tekintettel arra, hogy nem tartalmazza az ajánlatba 
becsatolt nyilatkozatok, dokumentumok aláírójának (J.Z.) az aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés 
szerinti aláírási mintáját. Kérjük, hiánypótlás keretében szíveskedjenek benyújtani az ajánlatba becsatolt nyilatkozatok, 
dokumentumok aláírójának (J.Z.) az aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási mintáját.
” Ajánlattevő nem nyújtott be a hiánypótlást, így a Kbt. 71. § (10) bekezdése alapján kizárólag az eredeti ajánlat vehető 
figyelembe. Az ajánlat nem tartalmazza J.Z. személy aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti 
aláírási mintáját. Az előbbiekre tekintettel az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerint érvénytelen, figyelemmel arra, 
hogy az nem felel meg az ajánlattételi dokumentáció II. Kötet Különös rész – Útmutató az ajánlattevőknek fejezet, C. Ajánlat 
részeként kötelezően benyújtandó dokumentumok és a benyújtandó dokumentumokkal kapcsolatos részletes elvárások, 
útmutatók, a Bírálat I. szakasz vizsgálatának tárgyai fejezet III. részének (Egyéb dokumentumok) 6. pontjában foglaltaknak. 3. A 
2019. július 9. napján megküldött hiánypótlásra és felvilágosítás kérésre vonatkozó felhívás az alábbiak szerint rendelkezett: „Az
ajánlattételi felhívás III.1.1. Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság fejezete a következő 
előírásokat tartalmazza: „A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az 
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti 
kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlattevő nem vehet igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q)
pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevő vonatkozásában: (1) Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015. (X.30.) 
Korm. rendelet 17. § és a Kbt. 114. § (2) bekezdés szerinti egyszerű nyilatkozatot kell kitöltenie arról, hogy nem tartozik a 
felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. (…) Alvállalkozó és alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet tekintetében: (
1) Ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q)
pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet.
” a) Ajánlattevő ajánlata hiányos, tekintettel arra, hogy Ajánlattevő ajánlata részeként elektronikus úton benyújtotta a „
Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján” elnevezésű űrlapot, de abban nem került kitöltésre Ajánlattevő által az, hogy a Kbt
. mely pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez. Kérjük, hiánypótlás 
keretében szíveskedjenek benyújtani a „Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján” elnevezésű űrlapot, melyben kerüljön 
megjelölésre, hogy Ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja 
szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. b) Ajánlattevő ajánlata hiányos, tekintettel arra, hogy Ajánlattevő ajánlata 
részeként elektronikus úton benyújtotta a „Nyilatkozat kizáró okokról - Nyilatkozat kizáró okok fenn nem állásáról” elnevezésű 
űrlapot, de abban nem került kitöltésre Ajánlattevő által az, hogy a Kbt. mely pontjai szerinti kizáró okok hatálya alatt nem áll. 
Kérjük, hiánypótlás keretében szíveskedjenek benyújtani a „Nyilatkozat kizáró okokról - Nyilatkozat kizáró okok fenn nem 
állásáról” elnevezésű űrlapot, melyben kerüljön megjelölésre, hogy Ajánlattevő nem áll a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) 
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AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:
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VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2019.08.10Lejárata:2019.08.06Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

pontja szerinti kizáró okok hatálya alatt.” Ajánlattevő nem nyújtott be a hiánypótlást, így a Kbt. 71. § (10) bekezdése alapján 
kizárólag az eredeti ajánlat vehető figyelembe. Az ajánlat nem tartalmazza Ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy nem vesz 
igénybe a szerződés teljesítéséhez Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alválalkozót. 
Ajánlattevő ajánlata részeként benyújtotta nyilatkozatát (papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában) 
arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok 
hatálya alá eső alválallkozót, de a Kbt. 41/A. § (3) bekezdésére tekintettel abban az esetben, hogyha az EKR-ben elektronikus 
űrlap rendelkezése áll ezen nyilatkozat megtételére, úgy abban az esetben a nyilatkozatot elektronikus űrlap kitöltése útján kell 
megtenni. Az előbbiekre tekintettel az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerint érvénytelen, figyelemmel arra, hogy az 
nem felel meg ajánlattételi felhívás III.1.1. Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság fejezetében 
foglalt előírásoknak. Az ajánlat nem tartalmazza Ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy nem áll a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) 
és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alatt. Ajánlattevő ajánlata részeként benyújtotta nyilatkozatát (papíralapú dokumentum 
egyszerű elektronikus másolata formájában) arról, hogy nem áll a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró 
okok hatálya alatt, de a Kbt. 41/A. § (3) bekezdésére tekintettel abban az esetben, hogyha az EKR-ben elektronikus űrlap 
rendelkezése áll ezen nyilatkozat megtételére, úgy abban az esetben a nyilatkozatot elektronikus űrlap kitöltése útján kell 
megtenni. Az előbbiekre tekintettel az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerint érvénytelen, figyelemmel arra, hogy az 
nem felel meg ajánlattételi felhívás III.1.1. Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság fejezetében 
foglalt előírásoknak.
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