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AJÁNLAT 

KÖZBESZERZÉSI SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSÁRA 

 

 

Tárgy: árajánlat közbeszerzési eljárás (Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti nemzeti 

értékhatárt elérő eljárás) előkészítésére és lefolytatására az „orvosi 

rendelő felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban 

 

Árajánlatkérő:  Lipót Község Önkormányzata, 9233 Lipót, Fő tér 2. 

 

 

Az ajánlat részét képező felvállalt tevékenységek: 

 

Közbeszerzési szakértői tevékenység 

 

A Megrendelő, mint ajánlatkérő által lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárás (Kbt. 115. § (1) 

bekezdés szerinti nemzeti értékhatárt elérő eljárás) teljeskörű előkészítése és lebonyolítása az 

EKR rendszerben: 

 a Kbt. Rendelkezéseinek érvényesüléséért való teljes felelősség az eljárás előkészítése 

és lebonyolítása során, valamint az eljárás megfelelő szakértelemmel és gondossággal 

történő lebonyolítása 

 a közbeszerzési eljárásban részt vevők összeférhetetlenségi nyilatkozatainak elkészítése 

 összefoglaló tájékoztatás közzététele 

 felhívás közzététele – megküldése az ajánlattételre felkért gazdasági szereplők részére 

 a dokumentáció összeállítása és közzététele 

 adott esetben az érdeklődő gazdasági szereplők részére kiegészítő tájékoztatás 

megadása 

 az ajánlatok bontásakor való részvételt és jegyzőkönyv készítése 

 a Bíráló Bizottság munkájában való részvétel, a bizottsági jegyzőkönyvek és a bírálati 

lapok elkészítése, döntési javaslat megfogalmazása 

 az ajánlatok esetleges hiányosságainak megállapítása, a hiánypótlási felhívások 

elkészítése, kiküldése az ajánlattevőknek 

 az összegezések elkészítése 

 a Kbt. szerinti közléseknek és jegyzőkönyveknek az ajánlattételre felkért gazdasági 

szereplőknek való megküldése 

 a közbeszerzési szakvélemény elkészítése, vállalkozási szerződés előkészítése 

 a Bíráló Bizottság és a Döntéshozó eljárással kapcsolatos határozatok tervezeteinek 

elkészítése 

 az eljárással kapcsolatos jogorvoslat esetén a Megrendelő képviselete a Közbeszerzési 

Döntőbizottság előtt 

 Folyamatos kapcsolattartás a Megrendelővel 

 a közbeszerzési eljárások befejezését követően az ügyek iratainak irattárazásra átadása 

a Megrendelőnek, illetve a szükséges feltöltések megtétele a Közbeszerzési 

Adatbázisba 
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Árajánlat: nettó 600.000 HUF + 27% ÁFA, azaz bruttó 762.000 HUF 

 

Az árajánlat a szakértői tevékenység során a Vállalkozónál felmerülő költséget tartalmazza, 

melyek az alábbiak: szakértői díj, utazási költség, rezsi költség, adminisztrációs és irodai 

költség. Az árajánlat az eljárási díjakat, hirdetmények költségeit (EKR rendszerhasználati díj 

40.000 Ft, hirdetmény költség 100.000 Ft) nem tartalmazza.  

 

 

A teljesítésébe bevont szakértő: 

 

Páli János FAT akkreditált közbeszerzési menedzser és szakértő képzettséggel, 14 év 

közbeszerzési gyakorlattal, illetve 17 év általános beszerzési gyakorlattal rendelkező és 

közbeszerzési felelősségbiztosítással rendelkező felelős akkreditált közbeszerzési 

szaktanácsadó (lajstromszán: 00746). 

 

 

 

Tisztelettel: 

 
Páli János 

ügyvezető 


