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Tisztelt Ajánlattevő! 

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Kft. (1084 Budapest, Őr u. 8.) ajánlatkérő nevében, mint 

megbízott közreműködő, a „2 db kisteherautó beszerzése II.” tárgyú, a Kbt. 112. § (1) bekezdés 

b) pont szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban ezúton megküldöm a hiánypótlási felszólítást és 

felvilágosítás kérést: 

AUTÓ TITÁN Kft. (1138 Budapest, Váci út 186.) 

 

1. Ajánlattevő Ajánlatában a gazdasági szereplőkre vonatkozó információk alatt megjelölte 

SZ.A.-t, mint a gazdasági szereplő képviselőjét, azonban az e-cegjegyzek.hu oldalról 

letöltött cégkivonat alapján a cég képviseletre jogosultja SZ.T.I. 

 

Kérjük ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében módosítsa a képviselő adatait! 

 

2. Ajánlattevő nyilatkozata alapján a szervezet nem áll az eljárást megindító felhívásban 

előírt, a Kbt. szerinti kizáró okok hatálya alatt. Ajánlatkérő által a kizáró okok 

fennállásának vizsgálata során megállapításra került, hogy az AUTÓ TITÁN Kft. nem 

szerepel az elektronikusan elérhető köztartozásmentes adózói adatbázisban. 

 

Amennyiben az AUTÓ TITÁN Kft-vel szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) 

pontja szerinti kizáró okok, úgy kérjük, hogy hiánypótlás keretében nyújtsa be az illetékes adó 

és vámhivatal igazolását, vagy az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. 

(XII. 28.) Kormány rendelet szerinti adóigazolását! 

 

3. Ajánlattevő benyújtotta a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) kb) pontja szerinti nyilatkozatát, 

melynek ellenőrzése során ajánlatkérő az e-cegjegyzek.hu oldalról letöltött cégkivonat 

alapján megállapította, hogy a tényleges tulajdonosok neve nem pontosan került 

kitöltésre. 

 

Kérjük ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében egészítse ki a nyilatkozatot a pontos 

adatokkal, a tényleges tulajdonosok teljes nevének feltüntetésével! 

4. Ajánlatkérő az Ajánlati Dokumentáció III. 13. pontjában előírta, hogy az ajánlathoz a 

részletes ártáblázatot (excel táblázat) csatolnia kell, azonban ezt ajánlattevő elmulasztotta. 
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Kérjük ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében csatolja az ajánlattételi felhíváshoz mellékelt 

excel táblázatot kitöltve! 

5. Ajánlatkérő az Ajánlati Dokumentáció III. 14. pontjában az alábbiakat írta elő: 

„Ajánlattevő csatolja ajánlatához a megajánlott gépjárművek magyar nyelvű műszaki leírását, 

melyben egyértelműen megállapítható, hogy a felhívásban szereplő műszaki 

követelményeknek megfelel.” 

 

Ajánlattevő ajánlatához a fenti műszaki leírást elmulasztotta csatolni. 

 

Kérjük ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében csatolja a műszaki leírást! 

6. Ajánlatkérő az Ajánlati Dokumentáció III. 16. pontjában az alábbiakat írta elő: 

„Ajánlattevőnek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az 

alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni 

- ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés 

szerinti aláírás-mintáját, külföldi illetőségű ajánlattevő esetén az ennek megfeleltethető 

dokumentumot (amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes 

bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd/közjegyző előtt tett okiratba foglalt aláírás-

minta), egyéni vállalkozó esetében ajánlatkérő elfogadja bármely olyan dokumentum 

egyszerű másolatának csatolását, amely alkalmas a képviseletre való jogosultság 

igazolására (így például: személyi igazolvány); 

a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult 

személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a 

meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást.” 

 

Kérjük ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében csatolja az aláírási címpéldányt! 

 

 

Kérjük az ajánlattevőt, hogy a fentiek szerinti dokumentumokat 2021. december 8. napján 

12:00 óráig nyújtsa be az EKR felületén.  

Budapest, 2021. december 3. 

 

Tisztelettel:  

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Kft. 

képv.: dr. Hajdu Zoltán ügyvéd 

Hajdu Ügyvédi Iroda 

 


