PÁLYÁZAT
A
Tatabányai Szakképzési Centrum
Bláthy Ottó Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma
tagintézménye
Tornaterem mennyezetének helyreállítási,
burkolási munkálatai tárgyban
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Tisztelt Pályázó!
A Tatabányai Szakképzési Centrum 2018. évi költségvetése alapján és az ellátandó feladatok
ismeretében - pályázati eljárást folytat le a „Tatabányai Szakképzési Centrum Bláthy Ottó
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma tagintézménye Tornaterem
mennyezetének helyreállítási, burkolási munkálatai” tárgyban.
A beszerzés célja a Tatabányai Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma tagintézményének tornatermének mennyezeti helyreállító,
burkoló munkálatainak elvégzése.
A pályázatiban elvégzendő feladatok::
- Álmennyezet építése 4 méter felett, CD profilvázra épített gipszkarton szerkezeten, 18 mm-es OSB
lap borítással
- Álmennyezet festése
- Már elkészült OSB lap festése
- Keletkezett törmelék elszállítása
- Régi kötéltartó szerkezetek bontása, kötelek szakszerű áthelyezése, új függesztési pontok kialakítása
- A belső tetőszerkezet tartó falazatának javítása.
- Világítás helyreállítása

Jelen beszerzési eljárás - tekintettel annak beszerzési értékére - nem éri el a közbeszerzési
értékhatárt, így nem tartozik a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény hatálya alá,
melyet Ajánlatkérő önként sem kíván alkalmazni.
A jelen Pályázati Dokumentáció elkészítésével, és a Pályázók részére rendelkezésre
bocsátásával célunk az, hogy a lehető legrészletesebben meghatározzuk a beszerzésre kerülő
szolgáltatás körét, azok mennyiségét, valamint az alkalmazandó eljárásokat. A Pályázati
Dokumentáció – reményeink szerint – elegendő információt nyújt majd pályázataik megfelelő
formában történő összeállításához, szakmai tartalmuk kialakításához, valamint segíti az
Ajánlatkérő munkáját is, mivel az általunk megadott formában elkészített pályázatok értékelése
egyszerűbben és gyorsabban történhet.
A Pályázati Dokumentáció egyrészt részletezi a jelen pályázati eljárás során követendő
szabályokat, másrészt meghatározott sorrendben tartalmazza a kötelezően kitöltendő,
becsatolandó dokumentumokat (iratmintákat), harmadrészt minden információt megad a
pályázat érdemi részének elkészítéséhez (műszaki leírások, mennyiségek, minőségi
követelmények, betartandó előírások.)
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Ajánlatkérő rögzíti, hogy a pályázati eljárás forrása a Tatabányai Szakképzési Centrum
fenntartója a Nemzetgazdasági Minisztérium finanszírozása, melynek felhasználása kizárólag
a fenti célra fordítható.
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TARTALOMJEGYZÉK
I. Pályázati felhívás
I.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Tatabányai Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és
Kollégiuma, mint Ajánlatkérő (a továbbiakban: Ajánlatkérő) a pályázati dokumentáció
bevezető részében rögzíti, hogy a jelen pályázat nem tartozik a hatályos Közbeszerzési Törvény
hatálya alá, az egyes formai, tartalmi azonosságok kizárólag az esélyegyenlőség és
versenysemlegesség elvének maradéktalan betartását kívánják szolgálni. Ajánlatkérő
meghívásos beszerzési eljárásban indítja meg jelen pályázati felhívást.
1./ Az Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe:
Ajánlatkérő neve: Tatabányai Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma tagintézménye
Ajánlatkérő címe: 2890 Tata, Hősök tere 9.
Ajánlatkérő képviselője: Nagy Edina – igazgató
Ajánlatkérő adószáma: 15832214-2-11
Ajánlatkérő OM azonosítója: 203064
Ajánlatkérő telefonszáma: 06/34-586-563
Ajánlatkérő e-mail címe: titkarsag@blathy-tata.hu

2./ A pályázat tárgya:
2.1./ A pályázat tárgya: Tatabányai Szakképzési Centrum (székhely: 2800 Tatabánya, Fő tér 4.)
mint önálló jogi személyiséggel rendelkező, önállóan működő és gazdálkodó központi
költségvetési szerv fenntartásában álló tagintézményében megvalósuló alábbi beszerzés:

„Tatabányai Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és
Kollégiuma tagintézménye Tornaterem mennyezetének helyreállítási, burkolási
munkálatai”
3./ A pályázat mennyiségei:
3.1./ A pályázat mennyiségi adatait a jelen pályázati felhíváshoz kapcsolódó Műszaki
Dokumentáció tartalmazza.
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3.2./ A pályázat tárgyára részajánlat nem tehető. Az Ajánlattevő (pályázó) felelőssége, hogy a
tárgybani feladat ellátására olyan, mindenre kiterjedő ajánlatot adjon, amely biztosítja a feladat
(szolgáltatás) teljes körű, komplex elvégzését - az ajánlatában megadott ajánlati áron.
3.3./ Az Ajánlattevő (pályázó) kizárólagos felelőssége kiterjed:
3.3.1./ a Pályázati Felhívás és a Műszaki Dokumentáció teljes körűségének ellenőrzésére,
3.3.2./ az Ajánlatkérő tagintézményének helyszíni egyeztetésen, rendszer/hálózat felmérésen
alapuló tapasztalatainak beépítésére az ajánlatba),
3.3.3/ a kérdésekre adott válaszok tartalmának teljeskörű beépítésére az ajánlatba,
3.3.4./ a Pályázati Felhívás és a Műszaki Dokumentáció valamennyi feltételének, utasításának,
meghatározásának megismerésére és értelmezésére.
3.4./ Az Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot a jelen pályázati eljárás visszavonására,
valamint eredménytelenné nyilvánítására.
4./ A pályázat műszaki leírása:
A pályázat műszaki leírását a jelen Pályázati Felhívás, illetve a Műszaki Dokumentáció
részletesen rögzíti.
5./ A pályázat minőségi követelményei:
5.1./ Az Ajánlattevőnek (nyertes Pályázónak) szavatolnia kell, hogy az általa szállított
eszközök, illetve szolgáltatás I. osztályú minőségű, és megfelelő, segítségükkel a minőségi
oktatás színvonala több évre biztonságosan fenntartható.
5.1.1./ Az Ajánlattevőnek (nyertes Pályázónak) szavatolnia kell, hogy az általa szállított
eszközök, illetve szolgáltatás megfelel az irányadó hatályos (központi) jogszabályoknak,
előírásoknak, az európai szabványokat közzétevő hatályos magyar szabványrendnek, ezek
hiányában a nemzeti, nemzetközi szabványoknak,
5.1.2./ az Ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény-, illetve funkcionális követelményeknek.
5.2./ Az Ajánlattevő által vállalandó részletes, szerződésben rögzített vállalásokat a szállítási
szerződés-tervezete tartalmazza.
6./ A szerződési (al)típus meghatározása:
Vállalkozási szerződés
7./ A teljesítés (szerződés) tervezett határideje:
7.1./ A kivitelezés tervezett időtartama: 2018. szeptember 10. – 2018. szeptember 30.
8./ A teljesítés helye:
8.1./ Tatabányai Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és
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Kollégiuma tagintézménye
Pontos cím/hrsz.: 2890 Tata, Bercsényi u. 7.
9./ Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:
9.1./ Az Ajánlatkérő számára – A Nemzetgazdasági Minisztérium által elfogadott és a
Tatabányai Szakképzési Centrum által megalkotott 2018. évi költségvetésben - meghatározott
keretösszeg áll rendelkezésre.
9.2./ Az ajánlati ár a pályázat tárgyáért (teljeskörű megvalósításáért) kért teljes ellenszolgáltatás
összegét jelenti, amelynek magában kell foglalnia minden díjat, adót, illetéket, egyéb
(igazgatási) költséget, - amelyet a Pályázó a jelen Pályázat tárgya ellátásával kapcsolatban
felszámítani kíván. A Pályázati Adatlapon ezt az ajánlati árat kell feltüntetni bruttó összegben,
feltüntetve a nettó összeget, az ÁFA mértékét és a bruttó ajánlati ár (vállalkozói díj) összegét
is.
9.3./ A nyertes ajánlattevő (vállalkozó) részéről adott, nyertes ajánlati ár (díj) összege nem
módosítható.
9.4./ Az ajánlati árat magyar forintban kell meghatározni.
9.5./ Az Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevő részére előleget nem fizet.
9.6./ A nyertes Ajánlattevő a beszerzést követően, a teljesítésigazolás birtokában állíthat ki az
Ajánlatkérő részére számlát.
9.7./ A további fizetési szempontokat és feltételeket a Pályázati Dokumentáció részét képező
szállítási szerződés-tervezete tartalmazza, rögzíti.
10./ A pályázatok bírálati szempontja:
10.1./ Az Ajánlatkérő az e tárgyban benyújtott pályázatokat az összességében legelőnyösebb
ajánlat bírálati elve alapján fogja értékelni.
10.2./ Az Ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat bírálati szempontjait, az alábbiak
szerint határozza meg:
Adható pontszámok: 1-100 között.
Bírálati szempontok:
10.2.1./ Nettó vállalkozói díj (Ft) - Pontszám: 70
10.2.2./ Garancia, jótállás (nap) - Pontszám: 30
11./ Alkalmassági követelmények és az alkalmatlanság esetei:
11.1./ Műszaki, illetve szakmai alkalmasság - a megkövetelt igazolási mód:
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A pályázónak az alábbi dokumentumokat kell műszaki, illetve szakmai alkalmassága körében,
annak igazolására becsatolni:
a) a Pályázati Felhívás megfelelő iratmintájában megjelölt referencia lista kitöltését szükséges
cégszerűen aláírva csatolni nyilatkozat formájában. A szerződés tárgya és ennek körében
végzett tevékenységek felsorolása (Ellenszolgáltatás nettó összege, teljesítés ideje, teljesítés
helye, a szerződést kötő másik fél és kapcsolattartójának megnevezése, címe, telefonszáma,
ajánlattevő részvételi aránya és saját teljesítésének ellenértéke)
b) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás megküldését
megelőző 3 évben szerződés szerűen teljesített, legalább 2 db referenciával a pályázat tárgyában
és a nettó vállalási ár nagyságrendjében.
A fentiek igazolásához a Pályázati felhíváshoz csatolt referencia lista kitöltését kell csatolni
cégszerűen aláírva nyilatkozat formájában.
11.2./ Pénzügyi alkalmasság:
A pályázónak az alábbi dokumentumokat kell pénzügyi alkalmassága körében, annak
igazolására becsatolni:
a) a Pályázati Felhívás megfelelő iratmintájában megjelölt lista kitöltését szükséges
cégszerűen aláírva csatolni nyilatkozat formájában. Nyilatkozni szükséges
ajánlattevőnek az ajánlattételi határidőt megelőző 2 üzleti évben - általános forgalmi
adó nélkül számított – teljes árbevételéről. Kérjük csatolni a továbbá a cég hatályos
cégkivonatát, és az üzleti beszámolójának ide vonatkozó kivonatát.
b) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlattételi határidőt megelőző 2
üzleti évben a nettó vállalási ár nagyságrendjét meg nem haladó - általános forgalmi adó
nélkül számított – nettó árbevétellel.
c) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem csatolja a cég hatályos cégkivonatát, és üzleti
beszámolójának ide vonatkozó kivonatát.
11.3./ Ajánlati kötöttség:
11.3.1./ A pályázónak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a pályázatában foglaltakat az
ajánlat benyújtásától számított 60 napig változatlanul fenntartja, azaz ahhoz kötve van,
vállalásait nem változtathatja meg, nem vonhatja vissza. Erről a pályázónak (60 napos ajánlati
kötöttségvállalásáról) kifejezett, írásbeli nyilatkozatot kell tennie. Ennek elmulasztása a
pályázat érvénytelenségét eredményezi.
11.3.2./ A Pályázónak a következő szerződéses mellékkötelezettséget kell vállalnia:
Meghiúsulási kötbér fizetését az Ajánlatkérő részére, amennyiben a Pályázónak (nyertes
Ajánlattevőnek) felróható okból, meghiúsul a beszerzés valamely, lényeges szerződéses
kitételének teljes körű teljesítése. Mértéke: a teljes nettó ajánlati ár 20 %-a.
Késedelmi kötbér fizetését az Ajánlatkérő részére, amennyiben a Pályázónak (nyertes
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Ajánlattevőnek) felróható okból, meghiúsul a Pályázó (Ajánlattevő) által ajánlatában, valamint
a felek által megkötött szerződésben meghatározott vállalási határidő betartására. A késedelmi
kötbér mértéke: a teljes nettó ajánlati ár 1 %-a naponta.
Amennyiben a Pályázó nem vállalja a jelen pályázati felhívásban meghatározott mértékű
meghiúsulási és késedelmi kötbért, vagyis erről írásban, kifejezetten nem nyilatkozik, - az
Ajánlatkérő a Pályázó pályázatát érvénytelennek nyilvánítja.
12./ Hiánypótlás:
12.1./ A hiánypótlásra az Ajánlatkérő egy alkalommal teljes körűen biztosít lehetőséget,
amelyről minden érintett Pályázót egy időben, legkorábban a bontási folyamat végén
jegyzőkönyvbe foglaltan, vagy írásban (faxon) értesít.
12.2. Az Ajánlatkérő a hiánypótlási felhívásban pontosan megjelöli azokat a formai, illetve
tartalmi hiányokat, amelyeket pótolni szükséges. Fentieken felül, megjelöli a hiánypótlás
határidejét, valamint teljesítésének helyét, és módját.
12.3. A hiánypótlás során a Pályázó érdemben nem módosíthatja a már benyújtott pályázatát.
(vállalási ár, garancia) Amennyiben a Pályázó a hiányokat nem pótolja, vagy újra hiányosan
adja be a szükséges iratokat, esetleg módosítja pályázata bármely elemét, az Ajánlatkérő
megállapítja a pályázat érvénytelenségét vagy a Pályázó alkalmatlanságát.
13./ A pályázat benyújtásának határideje:
2018. szeptember 3. 10.00 óra
Az Ajánlattevő a pályázatát olyképp nyújthatja be, hogy a pályázat a jelen Pályázati felhívásban
megjelölt határideig a Tatabányai Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma tagintézménye részére benyújtásra kerüljön.
14./ A pályázat benyújtásának címe:
Tatabányai Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és
Kollégiuma tagintézménye
Pontos cím: 2890 Tata, Hősök tere 9.
A pályázatok leadásának időtartama, személyesen: csütörtök-péntek és kedd-péntek 8-13 óráig,
valamint hétfőn 10 óráig, illetve postai úton.
15./ Az ajánlattétel nyelve:
A pályázatot magyar nyelven kell megtenni.
16./ A pályázatok benyújtásának, felbontásának szabályai, ideje, helye:
16.1./ A pályázatot cégszerűen aláírva, 2 példányban (egy eredeti és egy, az eredetivel
mindenben azonos tartalmú másolati példányban) roncsolás mentesen, nem bontható kötésben,
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folyamatos oldalszámozással és tartalomjegyzékkel ellátva, zárt csomagolásban, a „Tatabányai
Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
tagintézménye Tornaterem mennyezetének helyreállítási, burkolási munkálatai” és a „Határidő
előtt nem bontható fel!” felirat csomagoláson való feltüntetésével kell benyújtani.
Az ajánlatok felbontásának ideje: 2018. szeptember 3. 17 óra
Az ajánlatok felbontásának helye: Tatabányai Szakképzési Centrum Bláthy Ottó
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma tagintézménye, hivatalos helyiség.
A pályázat bontásakor minden pályázó jelen lehet, illetve meghatalmazottal képviseltetheti
magát.
16.2./ A pályázat minden iratát a Pályázó képviselője lássa el cégszerű aláírásával. Az aláírás
során kérjük, ne használjanak fekete színű tollat (tintát), mert a fekete színű tollal megtett
aláírásokat nehéz megkülönböztetni a fénymásolt iratokon szereplő aláírásoktól.
16.3./ A pályázatok személyes átvételéről az Ajánlatkérő képviseletében eljáró személy átvételi
elismervényt ad, amely tartalmazza a pályázat benyújtásának pontos időpontját, a benyújtó
szervezet és személy nevét, a beadás helyszínét, a pályázat csomagolásának sértetlenségét, vagy
esetleges sérüléseinek leírását, továbbá a beadó és az átvevő aláírását, az Ajánlatkérő
bélyegzőlenyomatát.
16.4./ A pályázat felbontásakor valamennyi Pályázó esetében az írásbeli ajánlatában található
Pályázati Adatlapon felsorolt adatok, valamint a pályázatok benyújtásakor és felbontásakor
észlelt körülmények kerülnek ismertetésre, és rögzítésre. A benyújtott pályázat összes többi
formai és tartalmi eleme, a bírálati időszakban kerül értékelésre.
16.5./ A pályázatok sértetlen benyújtását a Pályázónak kell biztosítani. Ugyanígy a pályázat
határidőben történő beérkezését is a Pályázónak kell biztosítania, postai úton történő benyújtás
esetén. A be nem érkező vagy határidőn túl, esetleg sérülten beérkező pályázatokért az
Ajánlatkérő nem vállalja a felelősséget.
16.6./ A sérült, vagy a pályázati határidőn túl benyújtott pályázatokat az Ajánlatkérő - felbontás
nélkül, - más által hozzáférhetetlen helyen megőrzi, azokat nem szolgáltatja vissza a
Pályázónak. Az ilyen pályázatok, mint érvénytelenek, nem vesznek részt a bontási és bírálati
eljárásban. A postai úton érkezett, sérült ajánlat tényéről az Ajánlatkérő képviselője
haladéktalanul írásban (e-mail vagy fax) értesíti az adott Pályázót, aki a határidőn belül új,
sérülésmentes Pályázatot nyújthat be. Az ismételt pályázat összeállításához a Pályázónak
minden iratot újra kell elkészítenie és összeállítania.
16.7./ A határidőben, sértetlen csomagolásban benyújtott pályázatokat az Ajánlatkérő más által
hozzáférhetetlen helyen őrzi, - a nyilvános bontás határnapjáig, időpontjáig.
16.8./ A pályázat benyújtása és felbontása határidejének (pályázati határidő) betartását az
Ajánlatkérő saját, központi időmérőjével ellenőrzi és bizonyítja. Az adott, pályázati határidő
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elmúlását követően beérkező pályázatokat az Ajánlatkérő elkésettnek minősíti, és
érvénytelennek nyilvánítja.
16.9./ A pályázatok felbontásán a Pályázók és az Ajánlatkérő képviselői lehetnek jelen. Az
Ajánlatkérő a bontási eseményre külön meghívót a Pályázók részére nem küld.
16.10./ A bontási eljáráson a Pályázók jelenléte nem kötelező, a bontásról készült
jegyzőkönyvet az Ajánlatkérő minden Pályázónak a bontást követő 5. munkanapon belül
írásban küldi meg.
17./ Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni:
Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatot tárgyalás nélkül bírálja el.
18./ Döntéshozatal szabályai:
18.1./ A benyújtott pályázatokat Ajánlatkérő a rá vonatkozó eljárásrend szabályai
alapulvételével és keretei között - értékelik, és bírálják el.
18.2./ Az Ajánlatkérő - amennyiben a rendelkezésére álló pénzügyi keretösszeg mértéke
szükségessé teszi - fenntartja magának a jogot a jelen pályázat eredménytelenné nyilvánítására.
19./ Az eredményhirdetés és a szerződéskötés tervezett időpontja:
Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 2018. szeptember 10.
A szerződéskötés tervezett időpontja: 2018. szeptember 10.
Az Ajánlatkérő részéről, a tárgybani pályázaton benyújtott ajánlat(ok) elbírálás(ának)
eredményéről, - minden pályázó írásban, írásbeli összegzés formájában értesítést kap.
20./ Egyéb információk:
20.1./ A Pályázati Felhívás és a Pályázati Dokumentáció tartalmazza, vagy meghivatkozza
mindazon nyilatkozatokat, dokumentumokat, iratokat, melyeket kitöltve, illetve az Ajánlatkérő
által megfogalmazva szükséges a pályázatokat összeállítani és benyújtani. Mindezeken kívül a
Pályázó becsatolhat egyéb, általa szükségesnek ítélt iratokat is. Ezeket kérjük a pályázat végén
elhelyezni. Mivel ezek is a pályázat részét képezik, a pályázat formai követelményeire
vonatkozó előírások (pl. aláírás) ezekre is megfelelően vonatkoznak.
20.2./ A pályázat benyújtásához szükséges Pályázati Dokumentáció a jelen Pályázati
Felhíváshoz csatolva, díjmentesen kerül átadásra (postai úton megküldésre, e-mail-en,
elektronikus úton megküldésre) valamennyi Pályázó részére.
20.3./ A pályázatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban, felmerült és felmerülő
összes költség az adott Pályázót terheli.
20.4./ A kapcsolattartás módja: A pályázati eljárás lezárásáig minden, az eljárással összefüggő
kapcsolattartásra - a tárgyalás tartásának esetét kivéve - kizárólag írásban kerülhet sor. Az
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Ajánlatkérő visszautasít minden személyes vagy nem dokumentálható kapcsolattartási formát.
20.5./ Az Ajánlatkérő a pályázat lebonyolításának időtartama alatt, minden eseményről
megfelelő dokumentumot készít, - amelyet minden Pályázónak azonos módon és időben, az
esemény bekövetkezését követő 2 napon belül küld meg.
20.6./ A pályázati eljárással kapcsolatban, az Ajánlatkérő részéről a kapcsolattartó:
Sipos-Goór Georgina – Tatabányai Szakképzési Centrum gazdasági ügyintéző
Tel.: 06(34)517-186
E-mail: georgina.sipos-goor@tszc.hu
20.7./ A Pályázó a pályázati határidő lejárta előtt legkésőbb 2 (két) nappal – a pályázattal
kapcsolatban – írásban kiegészítő, és értelmező tájékoztatást kérhet (vagyis kérdezhet) az
Ajánlatkérőtől. Az Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást (a válaszokat) a pályázati határidő
lejárta előtt, minden Pályázó számára írásban (faxon/e-mail-en) küldi meg.
20.8./ A pályázati eljárással kapcsolatban, az Ajánlatkérő részéről döntéshozó képviselő:
Nagy Edina – Tatabányai Szakképzési Centrum Bláthy
Szakközépiskolája és Kollégiuma tagintézménye - igazgató

Ottó

Szakgimnáziuma,

Tel.: 06(34)586-563
20.9./ A pályázat nyertese az összességében legkedvezőbb érvényes pályázatot benyújtó
Pályázó. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám alsó és felső határa: 1-100. A részszempontokon belül, az értékelési pontszám
arányosítással kerül kiszámításra. A legjobb ajánlat a maximális pontszámot kapja. A
következő ajánlatok pontszámai a legjobb ajánlathoz történő arányosítással kerülnek
kiszámításra.
20.10./ A nyertes Pályázónak a tárgybeli szolgáltatásokat a jelen Pályázati Felhívás 2. pontjában
megjelölt teljesítési helyen kell elvégeznie. A szállítások elvégzését, azok ütemezését a Pályázó
az Ajánlatkérő képviselőjével köteles egyeztetni.
20.11./ Ajánlatkérő előírja a szállítás során a szállítólevél vezetését.
20.12./ Az Ajánlatkérő tájékoztatja a Pályázókat arra vonatkozólag, hogy amennyiben a nyertes
Pályázó visszalép, akkor az Ajánlatkérő az írásbeli Összegzésben meghatározott, nyertes
ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést, - amennyiben a rendelkezésre
álló keretösszegen belüli annak ajánlata.
20.13./ Az Ajánlatkérő fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás annak bármely
szakaszában visszavonásra kerüljön bármiféle jogi és/vagy anyagi következmény nélkül.
20.14./ Üzleti titok alatt Ajánlatkérő a Ptk-ban meghatározott fogalmat érti. Ajánlattevő
ajánlatában közölt üzleti titoknak számító adat nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Nem
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korlátozható, illetve nem tiltható meg, olyan adat nyilvánosságra hozatala, amely közérdekű
adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben
meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik.
20.15./ Ajánlatkérő az ajánlattevők részére - az Ajánlatkérő érdekében a pályázati eljárásban adott tájékoztatást, adatot, információt üzleti titoknak minősít.
21./ A pályázati felhívás anyaga elfogadásának határnapja: 2018. augusztus 27.

Tatabánya, 2018. augusztus 27.
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