
AJÁNLATI NYOMTATVÁNY 
 

Miskolci Szakképzési Centrum részére 
 
Tárgy: Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program SKHU/1902 számú 
felhívás alapján az „Improving the institutional capacity of technical vocational schools 
through cross-border cooperation” (acronym: INTERSKILL 2021, projektazonosító: 
SKHU/1902/4.1/085) című projekthez kapcsolódó közbeszerzési lebonyolítói feladatok 
ellátása. 

AJÁNLATTEVŐ ADATAI 

Ajánlattevő neve:  

Ajánlattevő székhelye:  

Ajánlattevő teljesítésért felelős vezetőjének 
neve: 

 

Ajánlattevő telefonszáma:  

Ajánlattevő e-mail címe:  

Ajánlattevő adószáma:  

 

ELVÉGZENDŐ FELADAT RÉSZLETES SZAKMAI TARTALMA 

- az ajánlati felhívás és a dokumentáció komplett elkészítése, a műszaki leírás 
kivételével, 

- az alkalmassági feltételek vizsgálata, kizáró okok meghatározása, 
- az ajánlatok kötelező tartalmi elemeinek, az ajánlathoz csatolandó okmányok 

körének meghatározása, 
- az ajánlati felhívás feladása az EKR-ben, 
- a műszaki kérdések kivételével az eljárás során beérkező kérdések és észrevételek 

megválaszolása, illetőleg közreműködés a kiegészítő tájékoztatások 
előkészítésében, kapcsolattartás az ajánlattevőkkel, 

- az ajánlatok bontása az EKR útján, a bontási jegyzőkönyv kiküldése, 
- a beérkezett ajánlatok bírálata, hiánypótlása, felvilágosításkérés, indokoláskérés, 

stb., ezek kiküldése az ajánlattevőknek, 
- a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívás összeállítása, ezek kiküldése az 

ajánlattevőknek, ha szükséges, a beérkezett iratok vizsgálata, 
- az online adatbázisok lekérdezése, mentése, dokumentálása, 
- a beérkezett ajánlatok bírálatában való részvétel, a Bíráló Bizottsági tagság 

biztosítása, a Bíráló Bizottsági ülés levezetése, jegyzőkönyveinek elkészítése, felelős 
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó biztosítása, 

- javaslat az ajánlat(ok) érvényességének/érvénytelenségének, ajánlattevő 
alkalmatlanságának megállapítására, illetve az ajánlattevő kizárására, 

- a Bíráló Bizottság döntési javaslata alapján az ajánlatkérői döntés elkészítésében 



való közreműködés,  
- az összegezés elkészítése, 
- ajánlattevők részére az összegezés megküldése, annak feltöltése az EKR-be, 
- a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződés tervezetének elkészítése, 
- tájékoztató az eljárás eredményéről c. hirdetmény elektronikus úton való feladása, 

a megkötött szerződés feltöltése a CoRe-ba. 

 

KELETKEZŐ (MEGBÍZÓ RÉSZÉRE ÁTADÁSRA KERÜLŐ) EREDMÉNY KONKRÉT MEGNEVEZÉSE 

- bíráló bizottsági tagok kijelölése és összeférhetetlenségi nyilatkozata  
- Ajánlati/ajánlattételi felhívás és dokumentáció,  
- kiegészítő tájékoztatás kérések és válaszok, ezek kiküldési igazolásai,  
- ajánlatok,  
- bontási jegyzőkönyv, továbbá kiküldési igazolása,  
- hiánypótlási felhívás, felvilágosításkérés, indokoláskérés, továbbá ezek kiküldési 

igazolásai, hiánypótlások, felvilágosítások, indokolások és ezek átvételi igazolásai,  
- az online adatbázisok tételes lekérdezéseinek mentett verziója,  
- Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívás és beérkezett iratai, ezek kiküldési és átvételi 

igazolásai, 
- bíráló bizottsági jegyzőkönyv, bírálati lapok, összeférhetetlenségi nyilatkozatok,  
- döntés az eljárás eredményéről,  
- érvénytelenítésről hozott döntések, ezek kiküldési igazolásai,  
- összegezés, ennek kiküldési igazolása,  
- tájékoztató az eljárás eredményéről,  
- EKR adatmentés a feltöltött iratokról,  

Tételes, sorszámozott iratjegyzék a teljes iratanyagról. 

 

AJÁNLAT  
 

Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program SKHU/1902 számú felhívás 
alapján az „Improving the institutional capacity of technical vocational schools through 
cross-border cooperation” (acronym: INTERSKILL 2021, projektazonosító: 
SKHU/1902/4.1/085) című projekthez kapcsolódó közbeszerzési lebonyolítói feladatok 
ellátása  
 

Bevont felelős akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadó 
megnevezése, lajstromszáma 

Név:  
Lajstromszám:  

 
Ajánlat nemzeti nyílt eljárás bonyolítására, utóellenőrzéssel: 
 

A szolgáltatás ára Nettó: HUF 

Az ÁFA összege  

A szolgáltatás bruttó ára Bruttó: HUF 

Becsült anyagjellegű költség 

(volumen*ár) és egyéb 

költségek nevesítve 

Hirdetményfeladási és ellenőrzési díj, közvetlenül a 

Közbeszerzési Hatóság felé, EKR díj a közvetlenül NEKSZT 

Kft felé 

 



 
Az ajánlat érvényessége: 90 nap. 
 

 

Nyilatkozat kizáró okokról, alkalmassági követelményekről 

Alulírott …………………………, mint a(z) …………………………………………….. (cégnév, székhely) ajánlattevő 
cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy a(z) ……………………..,.(cégnév) nem tartozik az 
ajánlattételi felhívás 7. pontjában foglalt kizáró okok hatálya alá, azaz 
a) a szerződéssel érintett szervezettel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszonyban nem áll (továbbiakban: érintett dolgozó/ munkatárs),  
b)  az érintett dolgozónak nem közeli hozzátartozója, 
c) olyan gazdálkodó szervezet, amelyben érintett dolgozó, vagy annak közeli hozzátartozója 

tulajdoni részesedéssel nem rendelkezik, 
d) nincs egy évnél régebben lejárt adó-, vám-, vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 

kötelezettsége, 
e) nincs ellene csőd-, felszámolási eljárás folyamatban, nem áll végelszámolás alatt, személyes joga 

szerinti hasonló eljárás nincs folyamatban, 
f) tevékenységét a cégbíróság nem függesztette fel, 
g) a cégjegyzékben, egyéb közhiteles nyilvántartásban szerepel (kivéve: magánszemély), 
h) adószámát a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nem függesztette fel, illetve nem törölte, 
i) átlátható szervezetnek minősül (gazdálkodó szervezet esetén), 
j) aki a kizáró okokkal kapcsolatban valótlanul nyilatkozott. 

 

Kijelentem, hogy Ajánlattevőként az adott tevékenységhez szükséges műszaki és emberi erőforrás 
háttérrel rendelkezem / nem rendelkezem, ezért alvállalkozót kívánok igénybe venni. (A kívánt rész 
aláhúzandó) 
 

Tevékenység1: Alvállalkozó neve, székhelye: 

  

 

 
 
Dátum: ……………………… 
 
 
 

………………………………………… 
Cégszerű aláírás 

 

                                                           
 


