






























�enértékúséget igazoló dokumentumokat (pl. termékleírás. műszaki adatlap, gyártói 
nyilatkozat). 

25. A 12.2. M/1. pont szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz
képest szigorúbbak.

26. Az ajánlatot e fellúvásban és a Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározott tartalmi és
formai követelményeknek megfelelően kell elkészíteni és benyújtani. A jelen fellúvás és a
Közbeszerzési Dokumentumok között esetlegesen felmerülő eltérés esetén a felhívásban
foglaltak az irányadóak. Az ajánlatnak tartalmaznia kell e fellúvásban külön ki nem emelt
egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat, más dokumentumokat, melyeket a Kbt. és a kapcsolódó
jogszabályok kötelezően előírnak. E felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumokban nem
szabályozott kérdésekben a Kbt. és a kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

27. Üzleti titok: A gazdasági szerepló az ajánlatban, hiánypótlásban vagy felvilágosításban,
valamint a Kbt. 72. § szerinti indokolásban. elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot
(ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát
megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat,
amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szerepló üzleti tevékenysége szempontjából
aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szerepló az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített
irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott
információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára
aránytalan sérelmet. A gazdasági szerepló által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az
általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.

28. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőnek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását
(Kbt. 35. § (8) bekezdés).

29. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e)
pontját.

30. Keretmegállapodás megkötésére, dinamikus beszerzési rendszer alkalmazására, elektronikus
árlejtés alkalmazására nem kerül sor.

22) AZ ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍV ÁS MEGKÜLDÉSÉNEK NAPJA:
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Eger, 2018. április 13. 
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Az ajánlattételi felhívást (16 oldal) a 14/2016. (V.25.) MvM rendelet 6. § (4) bekezdése alapján 
ellenj egyzem: 

Dr. Lánchidi Csaba 
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 

[Lajstromszám:00605) 
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