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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

Tisztelt Ajánlattevő! 

A Knorr-Bremse Vasúti Jármű Rendszerek Hungária Kft. ajánlatkérő ezúton nyílt 
pályázatot hirdet a „Vezető tanácsadó rendszer tesztelése” tárgyában. Az ajánlatkérőnek 
az ajánlattételi dokumentáció kiadásával az a célja, hogy az ajánlattevők részére 
egyértelműek legyenek az érvényes ajánlattétel követelményei.  
 

Ajánlatkérő: 
 
Név:    Knorr-Bremse Vasúti Jármű Rendszerek Hungária Kft. 
Postai cím:   1238 Budapest, Helsinki út 105. 
Cégjegyzékszám:  01-09-464653 
Adószám:  12089675-2-44 
Kapcsolattartó:  Mátyás Attila 
E-mail:   attila.matyas@knorr-bremse.com 
Kapcsolattartó:  Szentesi Dániel 
 E-mail:   daniel.szentesi@knorr-bremse.com 
 

Az ajánlatkérés tárgya:  

 
A Knorr-Bremse Vasúti Jármű Rendszerek Hungária Kft. (1238. Helsinki út 105.) 
pályázatot hirdet, amely keretein belül beszállítót keres a saját fejlesztésű vezető 
tanácsadó rendszere teszteléséhez.  

A tesztek éles vasúti üzemben történnek, amelyhez szükség van pályaadatokra, 
sebességkorlátozó adatokra és menetrend adatokra. Az Ajánlattevő beszállító pályázati 
anyagának tartalmaznia kell a tesztek sikeres elvégzéséhez szükséges, az előbbiekben 
felsorolt adatokat, vagy ezek hiányában lehetőséget kell biztosítania azok felmérésére. 
 

A teljesítés helye és ideje:  

Felek által a későbbiekben kerül meghatározásra. 
 

Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: 

A pénzbeli szolgáltatási kötelezettségek pénzneme: HUF.  
Elszámolás: igazolt teljesítést követően. 
 

Részekre történő ajánlattétel:  
 

Nem lehetséges. 

Több változatú ajánlat: 

 Nem lehet több változatú ajánlatot tenni. A több változatú ajánlat tétele az ajánlat 
érvénytelenségét és az ajánlattévőnek a pályázatból való kizárását eredményezi. 
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UTASÍTÁSOK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE 

I. Általános rész 

Tartalmazza az általános tudnivalókat és a közös ajánlattétel előírásait. 

II. Ajánlatkérési dokumentáció 

Tartalmazza a nyújtandó szolgáltatás részletes leírását, a lényeges szerződési 
feltételeket, a szerződés teljesítése során figyelembe veendő jogszabályok jegyzékét, 
valamint az ajánlattételi eljárás során a dokumentáció átvételére, a kiegészítő 
tájékoztatás kérésére és megadására, a kapcsolattartás módjára, az ajánlatok 
felbontására és elbírálására vonatkozó előírásokat. 

III. Ajánlatok összeállításának tartalmi és formai követelményei 

Tartalmazza az ajánlatok összeállításához szükséges tartalmi és formai előírásokat. 

 

Kérjük, hogy az ajánlatkérési dokumentációt gondosan tanulmányozzák át, a megfelelő 
ajánlat benyújtása érdekében a dokumentáció előírásai szerint készítsék el ajánlatukat, 
melynek összeállításához sok sikert kívánunk!  
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I. Általános rész 

 

1.1 Általános tudnivalók 

 

1.1.1. A Knorr-Bremse Vasúti Jármű Rendszerek Hungária Kft. (továbbiakban: 
Ajánlatkérő) jelen ajánlati felhívás keretében a jelen ajánlati dokumentációban 
meghatározott feltételek szerint kér ajánlatokat ajánlattevőktől. 

 

1.1.2. Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban meghatározott 
feltételekhez (ajánlatkérő kötöttsége), az ajánlattevő pedig ajánlatában 
meghatározottakhoz (ajánlati kötöttség) kötve van. 

 
1.1.3. Ajánlattevő a jelen dokumentációban foglaltak szerint jogosult ajánlatot tenni, az 

ajánlat érvénytelenségét vonhatja maga után, ha az Ajánlattevő ajánlata: 
 

• az ajánlattételi határidő leteltét követően kerül benyújtásra; 

• nem tartalmazza az előírt információkat és dokumentumokat; 

• tartalmi szempontból nem felel meg az eljárást megindító felhívásban és a 
dokumentációban megadott valamennyi követelménynek, valamint a 
jogszabályi rendelkezéseknek; 

• lehetetlen, illetőleg kirívóan aránytalan kötelezettségvállalást tartalmaz.  

 

1.1.4. Az ajánlat benyújtására bármely gazdasági tevékenység végzésére feljogosított 
személy (gazdasági társaság, egyéni vállalkozó stb.) jogosult. 

 

1.1.5. Az ajánlat benyújtásával kapcsolatosan felmerülő összes költség ajánlattevőt 
terheli, függetlenül a beszerzési eljárás lefolyásától, vagy annak kimenetelétől. 

 
1.1.6. Ajánlattevő az ajánlatának benyújtásával elismeri, hogy tisztában van a hatályos, 

valamint az ajánlat benyújtásakor ismert, a jelen pályázattal kapcsolatosan 
releváns jogszabályokkal, és ajánlatát mindezek figyelembevételével állította 
össze. 

 
1.1.7. Tilos az ajánlati felhívásra vonatkozó dokumentáció harmadik félnek történő 

továbbadása/továbbítása/megismerhetővé tétele, kivéve a teljesítésbe bevonni 
kívánt gazdasági szereplő részére szükséges információk biztosítását, továbbá 
tilos annak nyilvánosságra hozatala és a jelen ajánlattételi felhíváson kívüli 
egyéb felhasználása. 

1.1.8. Ajánlattevő az ajánlatában, az abban szereplő, üzleti titkot (Ptk. 2:47.§) 
tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja figyelemmel a következő 
rendelkezésekre: 
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Ajánlattevő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), 
valamint olyan ténynek, információnak, tájékoztatásnak, megoldásnak, adatnak 
vagy ezekből készült összeállításának (a továbbiakban együtt: adat) a 
nyilvánosságra hozatalát, amely adat az ajánlattételi felhívás alapján értékelésre 
kerül, vagy, amely adat közismert, vagy az érintett gazdasági tevékenységet 
végző személyek számára könnyen hozzáférhető. Az előbbiek alapjául szolgáló 
részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) 
nyilvánosságra hozatala megtiltható. 

Nem korlátozható és/vagy nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan 
adat nyilvánosságra hozatala, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a 
közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott 
adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik. 

1.1.9. Az üzleti titokra vonatkozó tiltó és/vagy korlátozó rendelkezéseket az 
ajánlattévőknek az ajánlatukban kell meghatározni, az ajánlatok elbírálásáról 
készített összegzés megküldését követően nem lehet üzleti titokra hivatkozással 
korlátozni vagy megtiltani adat nyilvánosságra hozatalát. Erre tekintettel 
ajánlattevő kérheti, hogy más ajánlattevő ajánlatának azon részeibe 
betekinthessen, mely nem minősül üzleti titoknak. Az iratbetekintés során az 
iratokról feljegyzést lehet készíteni. Az iratbetekintést munkaidőben (9:00-16:00 
óra között) biztosítja Ajánlatkérő, a betekintést kérő által javasolt napon. 

 

1.2. Ajánlattevői, alvállalkozói struktúra, az alkalmasság igazolása  

1.2.1. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlatban szereplő 
szolgáltatás elsősorban maga köteles, de alvállalkozó igénybevétele is lehetséges. 

 

1.3. Alvállalkozó igénybevétele 

1.3.1. Ajánlattevő köteles az ajánlatban megnevezni azokat az alvállalkozókat, 
amelyeket igénybe kíván venni a szerződés teljesítéséhez (alvállalkozó 
neve/elnevezése, címe/székhelye; cégjegyzékszáma/EV igazolvány száma), 
köteles továbbá kifejezetten feltüntetni azokat a teljesítési részeket (műszaki 
területeket) amelyek tekintetében az adott alvállalkozót a teljesítéshez igénybe 
kívánja venni.  Nyertesség esetén ajánlattevő főszabályként a megjelölt 
alvállalkozókkal teljesít, ettől eltérni csak méltányolható indok esetén, az 
Ajánlatkérő előzetes hozzájárulásával lehetséges. 

1.3.2. Az ajánlatban rögzített alvállalkozó is köteles az ajánlatot aláírni, és ajánlattevő 
köteles az ajánlathoz csatolni az ilyen alvállalkozónak, illetve az erőforrást nyújtó 
szervezetnek az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási 
címpéldányát és cégkivonatát egyszerű másolatban. 

1.3.3. Az alvállalkozónak, illetve az erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatkérési 
dokumentáció 3.4. pontja szerint arra az általa teljesítendő részre (műszaki 
területre) kell megfelelnie, amelyre ajánlattevő a teljesítés során igénybe kívánja 
venni szolgáltatását. 

 

1.4. Ajánlatkérő kötöttségének korlátozása 

1.4.1 Ajánlatkérő bármikor jogosult az ajánlati felhívást és dokumentációt módosítani, 
kiegészíteni vagy visszavonni, ilyen esetben Ajánlattevő a változásról írásban értesíti 
mindazokat, akik részére az ajánlati felhívás és dokumentáció átadásra került.   
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1.4.2 Ajánlatkérő bármikor jogosult az ajánlatok elbírálására vonatkozó határidőt 
meghosszabbítani, ilyen esetben Ajánlattevő a változásról írásban értesíti mindazokat, 
akik ajánlatot nyújtottak be. 

 

1.5. Titoktartási kötelezettség 

1.5.1 Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a jelen ajánlati felhívás, valamint az ajánlattételi 
és a kiválasztási folyamat kapcsán az Ajánlatkérőről, annak tevékenységéről tudomására 
jutott minden adat, információ üzleti titkot képez, azt nyilvánosságra nem hozhatja, 
harmadik személlyel semmilyen módon sem közölheti, továbbá saját egyéb tevékenysége 
során sem használhatja fel. 

1.52. Ajánlattevő jelen kötelezettségének megszegésével Ajánlatkérőnek okozott kárt 
teljes egészében köteles megtéríteni. 

 

1 Ajánlatkérési dokumentáció 

 

2.1 Ajánlati dokumentáció tartalma 

2.1.1. Az ajánlattevő által adott ajánlatnak meg kell felelnie az ajánlattételi felhívásban 
és a dokumentációban szereplő feltételeknek, és tartalmaznia kell mindazokat az 
adatokat és információt, amit az ajánlati felhívás és dokumentáció előír.  

2.1.2. Amennyiben a dokumentáción belül ugyanaz az adat, információ több ponton 
eltérően szerepel, vagy a dokumentáció valamely eleme eltér az ajánlati 
felhívástól, ajánlatkérő jogosult (de nem köteles) jelezni az Ajánlattevő részére, 
hogy a dokumentáció valamely eleme érvénytelennek minősül és lehetőséget 
biztosítani az érintett ajánlattevő részére a hiány pótlására vagy az ellentmondás 
feloldására.   

2.1.3. Amennyiben ajánlattevő nem adja meg az ajánlattételi felhívásban és a 
dokumentációban kért összes információt, vagy ha a benyújtott ajánlat nem felel 
meg az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott 
feltételeknek, az minden vonatkozásában az ajánlattevő kockázata és az ajánlat 
érvénytelenné nyilvánítását eredményezheti. 

2.2 Az ajánlat tárgya / Műszaki leírás  

 
A jelen pályázati kiírás tárgya az Ajánlatkérő saját fejlesztésű vezető tanácsadó 
rendszerének tesztelése. 

A tesztek éles vasúti üzemben történnek, amelyhez szükség van pályaadatokra, 
sebességkorlátozó adatokra és menetrend adatokra. Az Ajánlattevő pályázati anyagának 
tartalmaznia kell a tesztek sikeres elvégzéséhez szükséges, az előbbiekben felsorolt 
adatokat, vagy ezek hiányában lehetőséget kell biztosítania azok felmérésére. 

Az Ajánlattevőnek szükséges biztosítani a tesztek sikeres elvégzéséhez szükséges 
minden infrastrukturális feltételt, eszközöket (pl. szerelvény), adatokat és személyzetet. 
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A tesztek végrehajtása során a vezető tanácsadó szoftver a szerelvénytől függetlenül 
működő és független tápellátású hardveren fut. A sikeres tesztek végrehajtásához 
elengedhetetlen, hogy az Ajánlatkérő kijelölt mérnöke a fent említett eszközökkel a vonat 
vezetőfülkéjében tartózkodhasson, és hogy a mozdonyvezető a rendszer által adott 
tanácsoknak megfelelően vezessen. A tesztek elvégzését követően a járművek eredeti 
állapotukba kerülnek vissza. A tesztek eredményei az Ajánlatkérő kizárólagos tulajdonát 
képezik. 

További elvárás, hogy az Ajánlattevő mindkét üzemben (személy- és tehervonat üzem) 
tudjon lehetőséget biztosítani a tesztekre, villamosított és nem villamosított vonalon is. A 
tesztek során jelenlévő kísérővel és a mozdonyvezetővel a kommunikáció magyar és 
angol nyelven folyik. 

A pályázatot elnyerő Ajánlattevő legalább egy évig, minimum kéthetente, egy munkanap 
erejéig biztosítania kell a tesztelési lehetőséget. A tesztelési napokra kiválasztott futamok 
5-6 óra vonaton töltött időt kell magukba foglaljanak. Célszerű ingajáratokat választani, 
irányonként 150-250 km távolsággal. 

A fenti elvárások teljesítésén túl, az Ajánlattevők az elbírálás során további előnyben 
részesülnek, ha a lenti pontok közül tetszőleges számút teljesítenek: 

• A tesztek az Ajánlatkérő székhelyéhez a lehető legközelebb történnek; 
• A használt mozdonyok és DMU-k/EMU-k Európában elterjedt típusok (pl. 

Bombardier Traxx, Siemens Taurus, Siemens Vectron, Stadler Flirt/KISS, Siemens 
Desiro); 

• A tesztek során akár két mérnök is tartózkodhat a vezetőfülkében; 
• A vezetőfülkékben elérhető 230V AC tápfeszültség; 
• A menetrendek elérhetőek digitalizált formában; 
• A pályaadatok elérhetőek digitalizált formában; 
• Lehetőség van ”intercity jellegű” meneteken tesztelni, ahol az állomások közötti 

távolság nagyobb mint 100 km, és az átlag utazási sebesség is magasabb az 
átlagos személyvonat forgalomhoz viszonyítva. 

• Lehetőség van nagysebességű vonalon (min. 160 km/h) tesztelni, ahol a 
szerelvény haladhat a vonalsebesség szerint. 

 

• Az ajánlat tartalmát befolyásoló feltételek és körülmények 

Az árajánlatnak a szolgáltatási díjat részletezve kell tartalmaznia. 

Az Ajánlattevő által rögzített díjazásnak magában kell foglalnia a teljesítéssel 

összefüggésben ajánlattevőnél felmerülő mindennemű saját ráfordítást és költséget.   

Ajánlattevő a fenti díjakon kívül egyéb költségeket (pl. az árajánlatban fel nem tüntetett, 

de a rendszer üzemszerű működéséhez szükséges költség) csak különösen indokolt 

esetben, Ajánlatkérő előzetes jóváhagyásával és csak akkor érvényesíthet, ha ennek 
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eshetőségére mind az ajánlat, mind az annak alapján létrejövő szerződés megfelelően 

utal.  

 

A fizetési határidő a — teljesítéstől számított 15 napon belül készült — számla 
beérkezésétől számított 90 nap. 

Folyamatos szolgáltatás esetén a díjat a szolgáltatás megkezdésétől számított egy (1) 
évre rögzítve kérjük megadni. 

 

Ajánlattevő köteles gondoskodni arról, hogy a teljesítésben részt vevő minden 

személy rendelkezzen: 

 a feladata ellátásához szükséges engedéllyel, szakképesítéssel és tapasztalattal 

amennyiben a tevékenység végzését jogszabály engedélyhez vagy végzettséghez 

köti, illetve amennyiben az Ajánlati felhívásra vonatkozó dokumentáció megfelelő 

tapasztalat meglétét írja elő; 

2.3 Kiegészítő tájékoztatás 

2.3.1 Bármely gazdasági szereplő, aki az adott ajánlattételi felhívásban ajánlattevő lehet 
– a megfelelő ajánlat érdekében – a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban 
írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlattételi határidő lejárta 
előtt legkésőbb hat nappal az alábbi címen és elérhetőségeken: 

Knorr-Bremse Vasúti Jármű Rendszerek Hungária Kft.  
Levelezési cím: 1238 Budapest, Helsinki út 105 

Telefonszám: +36 1 2894 551 

E-mail cím: attila.matyas@knorr-bremse.com 

A kiegészítő tájékoztatást írásban, a kérés beérkezését követően ésszerű 
határidőn belül, de az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb három nappal 
adja meg az Ajánlatkérő. 

2.3.2 Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet a 2.3.1 pontban foglalt válaszadási 
határidőt megelőző harmadik napnál később nyújtották be, a kiegészítő 
tájékoztatást az Ajánlatkérőnek csak akkor kell megadnia, ha a tájékoztatás 
elkészítése még az ajánlattételi határidő letelte előtt lehetséges. Az Ajánlatkérő – 
amennyiben úgy ítéli meg, hogy a későn érkezett kérdés megválaszolása a 
megfelelő ajánlattételhez szükséges és a válaszadáshoz nem áll megfelelő idő 
rendelkezésére – élhet az ajánlattételi határidő meghosszabbításának 
lehetőségével. 

2.3.3 Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a kiegészítő tájékoztatás 
megadása során az Ajánlatkérő nem jelöli meg, hogy a kérdést melyik gazdasági 
szereplő tette fel, valamint arra sem tartalmazhat információt a tájékoztatás, hogy 
azt az ajánlatkérő mely gazdasági szereplők részére küldte meg. 

2.3.4 Ajánlattételi kötöttség időtartama: az ajánlatok benyújtására nyitva állóhatáridő 
lejártától számított 120 nap. 
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2.4 A kapcsolattartás módja 

2.4.1 Az ajánlattételi felhívás lezárásáig minden, az ajánlatadással összefüggő 
kapcsolattartásra kizárólag írásban, e-mail útján történhet. Ajánlatkérő 
visszautasít minden egyéb úton történő, személyes vagy nem dokumentálható 
kapcsolattartási formát. 

2.5 Az ajánlatok benyújtására vonatkozó előírások 

2.5.1  Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2018. év június hónap 8. nap 14:00 óra 

2.5.2 Az ajánlatok benyújtásának helye: kapcsolattartó e-mail elérhetősége. 

Knorr-Bremse Vasúti Jármű Rendszerek Hungária Kft. 
1238 Budapest, Helsinki út 105. 

E-mail cím: attila.matyas@knorr-bremse.com 

 

2.6 Az ajánlatok elbírálása 

2.6.1 Az ajánlatok elbírálásának határideje: 2018. július 23. 

2.6.2 Ajánlatkérő az ajánlattételi dokumentációban foglaltak alapján bírálja el az 
ajánlatokat. 

2.6.3 Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a számára összességében 
legelőnyösebbnek minősülő ajánlatot fogadja el.  Ajánlatkérő fenntartja magának 
a jogot, hogy a nyertes visszalépése esetén a következő legkedvezőbb ajánlatot 
fogadja el. 

2.6.4 Az ajánlati felhívásra beérkezett ajánlatok Ajánlatkérő részéről nem keletkeztetnek 
vételi és/vagy szerződéskötési kötelezettséget. 

2.6.5 Ajánlattevő az ajánlattétellel elfogadja az ajánlattételi felhívásban szereplő 
feltéteteket, az Ajánlatkérő döntését, valamint azt, hogy az Ajánlatkérő döntése 
ellen jogorvoslatnak helye nincs. 

2.6.6. A nyertes ajánlattevőt az Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálását követő 5 
munkanapon belül írásban értesíti. 

 

III. Az ajánlatok összeállításának tartalmi és formai követelményei 

3.1 Az ajánlatok elkészítése 

3.1.1 Ajánlattevő kötelessége és felelőssége, hogy gondosan megvizsgálja és betartsa 
az ajánlati dokumentációban megadott összes utasítást, formai követelményt, 
kikötést és előírást. Amennyiben az ajánlattevő nem adja meg az ajánlatkérési 
dokumentációban kért összes információt, vagy ha a benyújtott ajánlat nem felel 
meg az ajánlattételi felhívás és az ajánlattételi dokumentáció, továbbá a 
vonatkozó szakmai és jogszabályi előírások feltételeinek, az minden 
vonatkozásában az ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenségét 
eredményezheti; 



10 
 

3.2 Az ajánlat nyelve 

3.2.1 Az ajánlat benyújtásának, illetve a kapcsolattartásnak a nyelve a magyar. 

3.2.2 Amennyiben ajánlattevő a megadott nyelven kívül más nyelven is becsatol 
bármilyen dokumentumot, úgy köteles a vonatkozó dokumentumról megfelelő 
magyar nyelvű fordítást is benyújtani, melyet közvetlenül az idegen nyelvű 
dokumentum után kell csatolni. Ilyen esetben az adott dokumentum hiteles 
magyar fordítása fogadható el, melynek helyességéért ajánlattevő felel. 

 

3.3 A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása: 

Ajánlatkérő teljes körű, és ismételt hiánypótlást tehet lehetővé, ez ugyanakkor 
nem kötelessége.  

3.4 Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 
 

Nincs. 

 

Az Ajánlatkérő számára legelőnyösebb ajánlat kiválasztása 

Csak a kizáró okokkal kapcsolatos követelményeknek megfelelő, pénzügyileg-
gazdaságilag és műszakilag, szakmailag alkalmas ajánlattevők érvényes ajánlata kerül 
értékelésre. Ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat az ajánlati felhívásban meghatározott 
bírálati szempontok alapján, az összességében legelőnyösebb ajánlat alapján bírálja el. 

Számszaki hiba kezelése: 

Amennyiben az Ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során, az ajánlat számszaki 
elemeinek ellenőrzésekor nyilvánvaló számítási-, számszaki hibát talál az ajánlatban, 
akkor annak javítását az Ajánlatkérő végzi el úgy, hogy az ajánlati felhívás tárgya 
elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve számítja ki az 
összesített ellenértéket. A számítási hiba javításáról az összes érintett ajánlattevőt 
egyidejűleg, közvetlenül, írásban, haladéktalanul tájékoztatni kell.  

Kirívóan alacsony ár kezelése: 

Ajánlatkérő tájékoztatást kérhet azon ajánlattevőktől, akik ajánlata aránytalanul alacsony 
árat tartalmaz az értékelésre kerülő, ellenszolgáltatásra vonatkozó összegek 
tekintetében. 
Ajánlatkérő ezúton kívánja felhívni a figyelmet, hogy az aránytalanul alacsony árnak a 
gazdasági ésszerűsséggel összeegyeztethető indokolását abban az esetben tudja 
maradéktalanul elfogadni, ha azt ajánlattevő dokumentált módon teszi meg (pl. nem 
elegendő a kedvező piaci helyzetre, kedvezményes árakra hivatkozni, hanem 
dokumentumot kell csatolni arra nézve, hogy az adott előny valóban létezik, és ha igen, 
milyen feltételekkel, adott esetben számszerűsíthetően). 
Ha az ajánlatnak a bírálati részszempontok szerinti valamelyik tartalmi eleme lehetetlen 
vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékű, illetőleg kirívóan aránytalannak értékelt 
kötelezettségvállalást tartalmaz, az Ajánlatkérő az érintett ajánlati elemekre vonatkozó 
adatokat, valamint indokolást írásban kérheti. Az ajánlattevő által adott indokolás, 
valamint részletes elemzés alapján győződik meg az ajánlati elemek 
megalapozottságáról. Ennek során írásban további tájékoztatást kérhet az ajánlattevőtől 
a vitatott ajánlati elemekre vonatkozóan. Az Ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja az 
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ajánlatot, ha nem tartja elfogadhatónak és gazdasági ésszerűséggel 
összeegyeztethetőnek az ajánlattévő indokolását. 
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