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TISZTELT AJÁNLATTEVŐ! 

 

Az Ajánlatkérő a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint 

Ajánlatkérő nevében kérjük, hogy az ajánlati felhívás (a továbbiakban: AF, valamint a közbeszerzési 

dokumentumban (a továbbiakban: KD) leírtaknak megfelelően állítsa össze ajánlatát. 

Amennyiben az AF és a KD között ellentmondás merül fel, úgy az AF-ban közölteket kell 

irányadónak tekinteni.  

 

Ha a KD konkrét dátumok helyett határidőt tartalmaz, abban az esetben a határidő számításra a Kbt. 

48. §-ában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni. 

 

Az eljárás során felmerülő, az AF és a KD nem szabályozott kérdések tekintetében a Kbt. az irányadó.  

 

A KD-ban foglalt útmutatások segédletnek tekintendőek a Kbt.-ben előírt követelmények 

teljesítéséhez, de a KD tartalma önmagában nem pótolja a törvényi előírásokat. 
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I. Útmutató az ajánlattevők részére 

 

1.1. Tájékoztatás a Kbt. 53. § (6) bekezdésével összhangban 

 

Ajánlatkérő a jelen eljárás nyomán kötendő szerződést az egyes kulcsfontosságú budapesti közlekedési 

beruházások előkészítésének forrásigényéről szóló 1372/2016.(VII.20.) Korm. határozatban és a 2024. 

évi XXXIII. Olimpiai Játékok, valamint a XVII. Paralimpiai Játékok Budapesten történő megrendezése 

érdekében benyújtandó pályázathoz kapcsolódó „Olimpiai városrendezési, elhelyezési és 

helyszínterv” jóváhagyásáról és a versenyhelyszínek megközelítését szolgáló közlekedési 

infrastruktúra-fejlesztésekről szóló 1054/2016. (II.15.) Korm. határozatban foglaltak szerint és a MÁV 

Zrt. és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium között megkötni tervezett Támogatási Szerződésben 

rögzítésre kerülő költségvetési forrásból tervezi finanszírozni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a 

felhívás feladásának időpontjában a finanszírozásra vonatkozó Támogatási Szerződés még nem 

került megkötésre, így jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 53. § (6) feltételes közbeszerzésnek 

minősül, melynek alapján Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a Támogatási 

Szerződés nem kerül aláírásra, vagy kisebb összegben kerül elfogadásra, úgy a közbeszerzési eljárást 

eredménytelenné nyilváníthatja. Az eljárás nyomán kötendő szerződés hatályba léptető feltétele a 

Támogatási Szerződés megkötése. 
 

1.2. Fogalommagyarázat és rövidítések 

 

Ajánlatkérő az AF-ben és a KD-ban alkalmazott fogalmak és rövidítések alatt az alábbiakat érti: 

 

Ajánlati felhívás (AF): az eljárást megindító felhívás (hirdetmény) 

Egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD): Ajánlattevő által benyújtandó 

formanyomtatvány, amellyel Ajánlattevő előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és 

(2) bekezdésének, valamint - ha az ajánlatkérő azt előírta - a Kbt. 63. § (1) bekezdésének hatálya alá, 

és emellett megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági 

követelményeknek. 

Közbeszerzési dokumentáció (KD): jelen iratanyag, amely a tárgyi közbeszerzési eljáráshoz 

kapcsolódó részletes információkat tartalmazza. 

Közbeszerzési dokumentum: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: 

Kbt.) 3. § 21. pontja alapján „minden olyan dokumentum, amelyet az ajánlatkérő a közbeszerzés vagy 

a koncesszió tárgya, illetve a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás leírása vagy 

meghatározása érdekében hoz létre, illetve amelyre ennek érdekében hivatkozik, így különösen az 

eljárást megindító hirdetmény, az eljárást megindító felhívásként alkalmazott előzetes tájékoztató, 

műszaki leírás, ismertető, kiegészítő tájékoztatás, javasolt szerződéses feltételek, a gazdasági 

szereplők által benyújtandó dokumentumok mintái, részletes ártáblázat vagy árazatlan költségvetés.” 

 

 

1.3. A közbeszerzési eljárás tárgya és mennyisége 

 

A MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint ajánlatkérő ajánlatokat 

kér „Budapest-Ferencváros - Kelebia vasútvonal fővárosi nyomvonal - korrekciója projekt 

döntéselőkészítő- és megvalósíthatósági tanulmányának, valamint komplex engedélyezési 

tervdokumentációjának elkészítése”tárgyú, uniós eljárásrendben indított nyílt közbeszerzési 

eljárásban, melynek nyertesével/nyerteseivel Vállalkozási szerződést kíván kötni. 

 

A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes elvárásokat a KD részeként rendelkezésre bocsátott 

szerződéstervezet tartalmazza. 
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Mennyiség: 

 

A 150-es számú vasútvonal korrekciójának tervezési előkészítése. A vasútvonal Soroksári úti 

szakaszának Ferencvárosi rendező-pályaudvar területére történő áthelyezésével kapcsolatos tervezési 

feladatok, Budapest hosszú távú városfejlesztési-, valamint az Olimpiai Pályázat fejlesztési terveivel 

összhangban: 

- 1 db döntéselőkészítő tanulmány készítése 

- 1 db megvalósíthatósági tanulmány készítése 

- 1 db környezetvédelmi engedélyezési tervdokumentáció elkészítése és a környezetvédelmi 

engedély megszerzése 

- 1 db komplex engedélyezési tervdokumentáció készítése, a létesítési- és építési engedélyek 

megszerzése 

A nyertes Ajánlattevő feladata a tárgyi dokumentációban részletezett közlekedésfejlesztési 

elképzelés kidolgozása, döntéselőkészítő tanulmány keretén belül az átalakított közlekedési rend 

vasútforgalmi-, és üzemeltetési hatásvizsgálatának elkészítése, a városi kötöttpályás és egyéb 

közlekedési kapcsolatok fejlesztésének vizsgálata, a Csepeli iparvágányi kiszolgálásának 

biztosításával. A döntéselőkészítő tanulmányban megfogalmazott fejlesztési elvek elfogadását 

követően részletes megvalósíthatósági tanulmányt kell készíteni, ami alapján a kidolgozandó 

engedélyezési dokumentáció műszaki jellegű diszpozíciója egyértelműen meghatározható. A 

kiválasztott műszaki tartalomra környezetvédelmi hatásvizsgálat készítése, az engedélyezési eljárás 

lebonyolítása és az engedély megszerzése. Komplex műszaki engedélyezési (építési és a szükséges 

bontási) tervdokumentáció elkészítése. Az engedélyezési- és létesítési eljárások lefolytatása.  

A teljes mennyiséggel kapcsolatos részletes tájékoztatást a KD részeként rendelkezésre bocsátott 

műszaki leírás tartalmazza. 

Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek, a 

műszaki feladat csak egységes szerkezetben valósítható meg az egy komplexen működő létesítmény, 

így a szolgáltatás nem osztható olyan módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását 

eredményezné.  

 

A fentiekre figyelemmel ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás keretében nem biztosít részekre 

történő ajánlattételi lehetőséget, továbbá nem teszi lehetővé többváltozatú ajánlat adását.  

 

1.4. Előzetes kikötések 

 

Az ajánlat elkészítésének alapja az AF és a KD, melyek együttesen tartalmazzák az ajánlat 

elkészítésével kapcsolatban az ajánlattevők részére szükséges információkról szóló tájékoztatást, az 

ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzékét, az ajánlott igazolás- és 

nyilatkozatmintákat, valamint a szerződéstervezetet. A két dokumentum közötti ellentmondás esetén 

az Ajánlati Felhívás tartalma az irányadó. Az ajánlatnak az összes elvégzendő feladatot tartalmaznia 

kell, úgy, ahogy azt az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás dokumentumaiban előírja. 

Tekintettel arra, hogy az ajánlatkérőnek különösen fontos érdeke fűződik ahhoz, hogy megismerhesse 

a KD-t elektronikusan elérő gazdasági szereplők személyét, ezen gazdasági szereplőknek az AF 

VI.3.12) pontjában meghatározott a legalább a jelen KD mellékletét képező regisztrációs lap 

adattartalmával meggyező tartalmú, vagy a regisztrációs lap ajánlatkérő részére történő megküldésével 

írásbeli visszaigazolást kell küldenie a KD letöltéséről ajánlatkérő részére. 

A regisztrációs lap megküldése az eljárásban való részvétel feltétele.  

Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet továbbá - figyelemmel a Kbt. 41. § (1) bekezdésében foglaltakra – 

hogy azt tekinti az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek, aki az érdeklődését a fenti 

adatok megküldésével írásban jelzi. Ajánlatkérő a Kbt-ben előírt tájékoztatásokat csak az 
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érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek küldi meg. 

Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti. 

Az ajánlati biztosíték mértéke: 25.000.000 Ft 

A Kbt. 54. § (1) bekezdése értelmében Ajánlattevőnek az ajánlati biztosítékot a fent rögzített 

mértékben az ajánlati kötöttség beálltáig kell Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania. 

Az ajánlati biztosíték teljesíthető az előírt pénzösszegnek a MÁV Zrt. Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-

nél vezetett 10201006-50043509-00000000 számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény 

vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés 

alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.  

A Kbt. 35.§ (5) bekezdése alapján a közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer 

rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlat érvénytelen a Kbt. 73.§ (6) bekezdés b) pontja alapján, ha az 

ajánlattevő az ajánlati biztosítékot határidőre nem vagy az előírt mértéknél kisebb összegben 

bocsátotta rendelkezésre. Az ajánlati biztosíték nem válik a megkötött szerződést biztosító 

mellékkötelezettséggé. 

Fizetési számlára történő befizetés esetén: 

- közlemény rovatban fel kell tüntetni: „Ajánlati biztosíték Ferencváros-Kelebia.” 

Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának igazolásának módja 

A megjelölt számlára történő utalás esetén: 

- ajánlatba csatolni kell a banki átutalás visszaigazolását. 

Egyéb esetben: 

- a pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított okirat, illetőleg a kötelezvény ajánlatba történő 

csatolása.Az ajánlati biztosíték határidőben és teljes mértékben történő rendelkezésére 

bocsátásának igazolásának hiánya az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. 

Az ajánlati biztosítékra egyebekben a Kbt. 54. §-ában foglaltak az irányadók. 

Az ajánlattevőnek a KD-ban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell 

ajánlatát elkészítenie. 

 

Ajánlata benyújtásával az ajánlattevő teljes egészében és megkötések nélkül elfogadja a közbeszerzési 

eljárás dokumentumaiban meghatározott összes feltételt az ajánlattételi időszakban esetlegesen kiadott 

kiegészítéssel együtt, függetlenül az ajánlattevő saját feltételeitől, amelyektől ajánlata benyújtásával 

eláll. 

 

Az ajánlattevő kötelessége, hogy teljes körű ismereteket szerezzen a maga számára a közbeszerzési 

eljárás minden vonatkozásában az ajánlat benyújtása előtt. Ajánlatkérő feltételezi, hogy az ajánlattevő 

minden olyan információt beszerzett, amely az ajánlat elkészítéséhez és a szerződéskötéshez 

szükséges. 

 

Ajánlatkérő valamennyi ajánlattevőtől elvárja, hogy az összes tájékoztatást, követelményt, 

meghatározást, specifikációt, amelyet a KD tartalmaz, átvizsgáljon. Bármely, az ajánlat által ehhez 

képest tartalmazott hiba, hiányosság az ajánlattevő kockázatára történik, és adott esetben az ajánlat 

érvénytelenségét eredményezheti. 

 

Ajánlatkérő nem járul hozzá a jelen KD bármilyen - változatlan vagy módosított - formában történő 

felhasználásához a jelen eljárás keretein kívül. 

Az AF-ban, valamint a KD-ben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos jogszabályok, 

különösen a Kbt., a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet és a Ptk. előírásai irányadóak.  
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1.5. Az AF és a KD módosítása, visszavonása 

 

Ajánlatkérő jogosult az ajánlattételi határidőt meghosszabbítani, azonban az ajánlattételi határidőt 

rövidíteni nem lehet. Az ajánlattételi határidő módosítását és indokát az ajánlatkérő hirdetményben 

teszi közzé. Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt a Kbt. 52. §-ában meghatározott esetben köteles 

módosítani. 

 

A Kbt. 55. §-a alapján ajánlatkérő jogosult az ajánlattételi határidő lejártáig a közbeszerzési eljárás 

dokumentumaiban meghatározott feltételeket módosítani. A módosításról az ajánlatkérő hirdetményt 

tesz közzé, és egyidejűleg tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, akik az ajánlatkérőnél az eljárás 

iránt érdeklődésüket jelezték, így különösen, akik a jelen KD-t elektronikusan elérték vagy kiegészítő 

tájékoztatást kértek. 

 

A Kbt. 53. §-a alapján ajánlatkérő jogosult az eljárást megindító felhívást az ajánlattételi határidőig 

visszavonni. A visszavonásról az ajánlatkérő hirdetményt tesz közzé, és egyidejűleg tájékoztatja 

azokat a gazdasági szereplőket, akik az ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték, így 

különösen akik a jelen KD-t elektronikusan elérték vagy kiegészítő tájékoztatást kértek. 

 

1.6. Kapcsolattartásra vonatkozó szabályok 

 

A kapcsolattartásra a Kbt. 41. §-a vonatkozik. Az ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy olyan 

telefax- és e-mail elérhetőséget adjon meg, amely a megküldendő dokumentumok fogadására 24 

órában alkalmas. Ugyancsak az ajánlattevő felelőssége, hogy a szervezeti egységén belül az 

ajánlatkérő által megküldendő bármely dokumentum időben az arra jogosulthoz megérkezzen. 

A KD elérését követően a kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változásról az 

ajánlatkérőt külön e-mailben vagy faxon kell tájékoztatni. Az ajánlatkérő csak ezen nyilatkozat 

kézhezvételét követően köteles a kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező 

változást figyelembe venni. Az ajánlatok bontását követően ajánlatkérő valamennyi értesítést (így 

különösen: hiánypótlás, összegezés) a felolvasólapon megadott faxszámra és e-mail címre is megküldi 

az ajánlattevő részére. Amennyiben ajánlattevő a felolvasólapon megadott elérhetőséget módosítani, 

kiegészíteni kívánja, úgy erről köteles ajánlatkérőt külön e-mailben és faxon tájékoztatni. 

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy kapcsolattartási adatait szíveskedjen úgy megadni, 

hogy ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, amennyiben a megküldött értesítések a címzett oldalán 

nem jutnak el a megfelelő kapcsolattartóhoz (technikai ok, szabadság, stb.). (Ajánlatkérő e körben nem 

fogadja el az ún. „out of office” / „házon kívül” üzeneteket, ehelyett kéri, hogy az ajánlattevő ezen 

adatok módosításáról külön e-mailt/faxot szíveskedjenek küldeni). 

Ajánlatkérő kapcsolattartója: az eljárást megindító AF-ban megjelölt személy. 

 

1.7. Kiegészítő tájékoztatás 

 

Gazdasági szereplőknek a Kbt. 56. §-ban foglalt rendelkezések alapján lehetőségük van a 

Közbeszerzési dokumentumokkal kapcsolatban magyar nyelven, kizárólag írásban kiegészítő 

(értelmező) tájékoztatást kérni. 

 

Ajánlatkérő feltételezi, hogy az ajánlattevő részletesen tanulmányozza az AF és a KD tartalmát és 

értelmezi azt. A számára nem egyértelmű kikötéseket, előírásokat és meghatározásokat illetően a Kbt.-

ben meghatározott jogai alapján további tájékoztatást kérhet, és így a kapott válaszokat figyelembe 

véve állítja össze ajánlatát.  

Ennek módja a következő: amennyiben az AF-fel, a KD-val, a megvalósítandó feladatokkal stb. 

kapcsolatban az ajánlattevőknek bármiféle kérdésük merül fel, azt írásban tehetik fel az ajánlatkérő 

számára. Az írásban, illetve faxon megküldött kérdéseket e-mailben is el kell küldeni az eljárást 

megindító felhívás I.1) pontjában meghatározott kapcsolattartási pontra szerkeszthető (pl.: word 
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formátum) változatban is. Amennyiben az ajánlattevő levélben, vagy faxon küldi meg a kérdését, 

köteles azt e-mail-ben is elküldeni. 

 

Ajánlatkérő valamennyi beérkezett kérdésre oly módon fog írásban válaszolni, hogy a kérdéseket (a 

kérdező személyének feltüntetése nélkül) és a válaszokat egyidejűleg megküldi minden gazdasági 

szereplőnek, ezzel egyidejűleg a KD elektronikus elérési helyén is elérhetővé teszi, aki addig a KD 

elektronikus elérését igazoló formanyomtatványt visszaküldte, a KD elérését igazoló 

formanyomtatványt később visszaküldendőknek pedig rendelkezésére bocsátja. Amennyiben a 

kérdések időbeni eltolódása miatt az ajánlatkérő több válaszlevelet küld meg az ajánlattevők részére, 

azokat folyamatos sorszámozással látja el.  

 

Az azonos tartalmú kérdések a válaszban csak egyszer kerülnek feltüntetésre és megválaszolásra.  

 

A kiegészítő tájékoztatások, továbbá az ajánlatkérő saját hatáskörében végzett pontosításai a KD 

részévé válnak, így azok is kötelezően alkalmazandók és figyelembe veendők az ajánlattevők számára. 

 

Az ajánlatkérő, az ajánlatkérő képviselője, valamint a gazdasági szereplők és képviselőik közötti 

bárminemű kommunikáció írásban történhet az AF-ban meghatározott kapcsolattartási pontokon. 

Ajánlattevő bármilyen formában kapott szóbeli információra, melyet ajánlatkérő írásban nem erősített 

meg, ajánlatában nem hivatkozhat. 

 

A kiegészítő tájékoztatásra vonatkozó további szabályokat a Kbt. 56. §-a tartalmazza. 

 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt-ben előírt tájékoztatásokat csak az érdeklődését jelző 

gazdasági szereplőnek küldi meg. Ajánlatkérő azt tekinti az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági 

szereplőnek, aki az érdeklődését a jelen Közbeszerzési Dokumentáció 1.4. pontjában részletezett 

adatok megküldésével írásban jelzi. 

 

1.8. Közös ajánlattételre vonatkozó szabályok 

 

A Kbt. 35. §-ában foglaltaknak megfelelően több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. 

 

Közös ajánlattétel esetében elegendő az egyik Ajánlattevőnek a KD-t elektronikus úton letölteni és a 

letöltés tényét visszaigazolni Ajánlatkérő részére. A KD személyes átvétele esetén a KD-t átvevő 

személy átvételi elismervényt köteles kitölteni és aláírni. Az átvételi elismervényen olvashatóan fel 

kell tüntetni a KD-t átvevő elérhetőségeit.  

  

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek megállapodást kell kötniük egymással, melyben 

szabályozzák a közös ajánlattevők egymás közötti és az ajánlatkérővel való kapcsolatát. Az ajánlatban 

utalni kell a közös ajánlattételi szándékra (nyilatkozat közös ajánlattételről), s meg kell nevezni a 

közös ajánlattevőket, illetve a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt, annak címét, 

egyéb elérhetőségét. A megállapodást az ajánlathoz kell csatolni. 

 

A megállapodásnak az alábbi kötelező elemeket kell tartalmazni: 

a. a részesedés mértékének feltüntetését, és 

b. a vezető tag (a képviselő) megjelölését azzal, hogy a képviselő korlátozás nélkül jogosult 

valamennyi közös ajánlattevőt képviselni az ajánlatkérővel szemben a jelen közbeszerzési 

eljárásban, az ajánlatkérő által az ajánlattevő, illetve az ajánlattevő által az ajánlatkérő felé 

megteendő illetve megtehető jognyilatkozatokban, és 

c. az ajánlatban vállalt kötelezettségek megosztásának ismertetését, és 

d. az ajánlatban vállalt kötelezettségeken belül azokat, amelyeket: 

 az egyes ajánlattevők külön-külön teljesítenek (az érintett ajánlattevő megnevezésével),  

 amelyeket egynél több ajánlattevő együttesen teljesít (az érintett ajánlattevők 
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megnevezésével),  

 és azon kötelezettségeket, amelyek tekintetében harmadik személlyel kívánnak szerződést 

kötni. 

e. azon megállapodást, miszerint közös ajánlattevők az eljárás nyomán kötött szerződésben 

vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak, és 

f. az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, 

alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő (hatályba léptető), illetve 

bontó feltételtől és harmadik személy illetve hatóság jóváhagyásától. 

 

Ha több gazdasági szereplő közösen tesz ajánlatot, a közös ajánlattételben résztvevő ajánlattevők köre 

és személye a közös ajánlat benyújtását követően nem módosítható. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön 

formanyomtatványt (EEKD-t) köteles benyújtani. 

 

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, hogy a szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k) 

gazdálkodó szervezetet (projekttársaságot) hozzon/hozzanak létre. 

 

1.9. Az ajánlattétel költsége 

 

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költség kizárólag az ajánlattevőt terheli. 

Az ajánlatkérő nem felel, vagy nem fizet semmiféle költségért vagy veszteségért, amely az ajánlattevőt 

érheti az ajánlattétellel kapcsolatban, vagy az ajánlat bármely más vonatkozásában.  

Az ajánlattevőnek nincs joga semmilyen, a közbeszerzési eljárás dokumentumaiban, valamint a Kbt.-

ben rögzített jogcímen kívüli egyéb – így különösen anyagi – igény érvényesítésére. A közbeszerzési 

eljárás eredményes vagy eredménytelen befejezésétől függetlenül az ajánlatkérővel szemben e 

költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye. Az ajánlatkérő kifejezetten 

nyilatkozik, hogy az ajánlatok elkészítéséért sem a nyertes ajánlattevőnek, sem másoknak nem fizet. 

 

1.10. Az ajánlattétel formája; az ajánlat beadásának helye és határideje 

 

Az ajánlat elkészítésére és benyújtására a Kbt. 66-68. § rendelkezései az irányadóak.  

 

Az ajánlat AF-ban megjelölt ajánlattételi határidő lejártáig és a megjelölt helyszínre történő 

megérkezéséért a felelősség az ajánlattevőt terheli. A határidőn túl érkezett ajánlatok a Kbt. 73. § 

(1) bekezdés a) pontja alapján érvénytelenek. 

 

Amennyiben az ajánlattevő ajánlatát postai úton küldi meg, úgy az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos 

postai küldemények elvesztéséből, késedelmes érkezéséből eredő kockázat, a postai kézbesítésből 

származó bizonytalanságok (különösen az ajánlattételi határidő lejártát követő kézbesítés, a csomag 

megsérülése) esetleges bekövetkezése az ajánlattevő saját kockázatát képezik. A postai úton eljuttatott 

ajánlatok csomagolási épségéért Ajánlatkérő nem vállal felelősséget. A postán feladott ajánlatokat az 

Ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi 

határidő lejártát megelőzően sor kerül. A benyújtás teljesítésének a küldemény tényleges kézbesítése 

minősül. 

 

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő(k) figyelmét arra, hogy ajánlatkérő székházában portaszolgálat 

működik, emiatt az épületbe történő belépés – a portai regisztrációra tekintettel – időigényes (akár 20-

25 perc is) lehet. Ennek figyelembevétele az ajánlattevő(k) részéről elengedhetetlen, különösen az 

ajánlatok benyújtásának határideje, illetve az egyéb eljárási határidők betartása szempontjából. Jelen 

tájékoztatás figyelmen kívül hagyásából eredő bármely késedelemért ajánlatkérő felelősséget nem 

vállal. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattételi határidő lejártát a www.pontosido.com 

weboldal „Budapest idő” adatai alapján állapítja meg. 

 



Közbeszerzési dokumentáció a MÁV Zrt. ajánlatkérő „Budapest-Ferencváros - Kelebia vasútvonal fővárosi 

nyomvonal - korrekciója projekt engedélyezési terveinek elkészítése” tárgyú közbeszerzési eljárásához 

10 

 

Ajánlatkérő az ajánlatukat késedelmesen benyújtó ajánlattevőktől indokként nem fogad el semmiféle 

akadályozó körülményt (baleset, csúcsforgalom, eltévedés, parkolási probléma, stb.). 

 

Az ajánlat formai követelményei a következők: 

 

1) Az ajánlatot magyar nyelven, írásban és zártan, 1 darab eredeti papír alapú példányban kell 

benyújtani. Az ajánlatot a papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati 

példányban (szkennelve, .pdf kiterjesztésű file formájában) is be kell nyújtani, elektronikus 

adathordozón, az ajánlathoz mellékelve. A bírálat a nyomtatott formátumban benyújtott, papír 

alapú eredeti példány alapján történik, ettől függetlenül ajánlattevőnek nyilatkoznia kell 

ajánlatában, hogy az elektronikus adathordozón benyújtott ajánlata teljes mértékben megegyezik 

a papír alapú (eredeti) példánnyal. 

 

2) Az ajánlatot sérülésmentes, zárt csomagolásban kell benyújtani az AF-ben megjelölt időpontban 

és helyszínre. 

 

3) Az ajánlat csomagolásán a „Budapest-Ferencváros - Kelebia vasútvonal fővárosi nyomvonal - 

korrekciója projekt döntéselőkészítő- és megvalósíthatósági tanulmányának, valamint 

komplex engedélyezési tervdokumentációjának elkészítése” megjelölést, valamint az „Az 

ajánlattételi határidő lejártáig 2017. február 3. 10:00 óra nem bontható fel!” feliratot kell 

feltüntetni. Amennyiben az ajánlattételi határidő módosul, úgy a módosított ajánlattételi határidő 

feltüntetése szükséges. Amennyiben e feliratot ajánlattevők a csomagoláson nem tüntetik fel, 

ajánlatkérő nem tud felelősséget vállalni azért, hogy az ajánlat az ajánlattételi határidőig nem 

kerül felbontásra.  

 

4) Az ajánlat eredeti példányát állagsérelem nélkül, nem szétbontható módon, zsinórral, lapozhatóan 

kell összefűzni, mely feltételnek önmagában a spirálozás nem felel meg. Állagsérelem nélkül nem 

bontható kötésnek számít például, ha a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához 

rögzítik, a matricát lebélyegzik, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosult személy által aláírásra 

kerül oly módon, hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen.  

 

5) Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként 1-gyel növekedjen. Elegendő a 

szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de 

lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatnak az elején 

tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok 

oldalszám alapján megtalálhatóak. 

 

6) Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a KD elérését igazoló dokumentumot, vagy az általa 

kitöltött, jelen KD mellékletét képező regisztrációs lapot a KD letöltéséről. Ajánlatkérő elérést 

igazoló dokumentumnak tekinti, ha ajánlattevő ajánlatában csatolja az Ajánlatkérő által 

megküldött visszaigazolást a fenti adatok megküldéséről. 

 

7) Az ajánlat – oldalszámokkal ellátott tartalomjegyzéket követő – első oldalaként felolvasólap 

szerepeljen, amelyen közölni kell az alábbi adatokat: az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén 

valamennyi ajánlattevő) nevét, székhelyét/lakóhelyét, telefon és telefax számát, email címét, a 

kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit (cím, telefon és telefax szám, e-mail cím), valamint a Kbt. 

68. § (4) bekezdése alapján azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési 

szempontok alapján értékelésre kerülnek. 

 

8) Az ajánlatban lévő, minden – az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy alkalmasság igazolásában 

részt vevő szervezet által készített – dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott 

gazdasági szereplőnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) 

erre a jogosult személy(ek)től írásos meghatalmazást kaptak. 
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9) Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak végre, 

az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell 

ellátni. 

 

10) Ahol a Kbt., illetve a felhatalmazása alapján megalkotott külön jogszabály alapján az ajánlatkérő 

a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum - ha 

jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújtható. Az ajánlatkérő előírja 

az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtását, amely közvetlenül 

valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen: garanciavállaló nyilatkozat 

vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat). Az ajánlat Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott 

egy eredeti példányának a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát 

kell tartalmaznia.  

 

11) Tekintettel arra, hogy az eljárás magyar nyelven folyik, az ajánlat elkészítésének valamint a 

szerződésnek és a teljesítésnek is a kizárólagos nyelve a magyar, így az ajánlattevőnek minden 

nyilatkozatot, hatósági igazolást magyar nyelven vagy magyar fordításban kell benyújtania. A 

nem magyar nyelven benyújtott dokumentumokat legalább az ajánlattevő általi legalább felelős 

fordításban kell csatolni. Felelős fordítás alatt az Ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely 

tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy cégszerűen nyilatkozik, hogy az 

mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a 

felelős, melyre tekintettel csatolni kell ajánlattevő erre vonatkozó nyilatkozatát. 

 

12) Az üzleti titkot tartalmazó iratokat az ajánlatban elkülönített módon, az ajánlat legvégén vagy 

külön kötetben kell elhelyezni. 

 

Az ajánlat(ok) felbontásának helye és ideje: 

 

A bontás helye:  

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 350. tárgyaló 

 

A bontás ideje:  

2017. február 3. 10:00 óra 

 

Az ajánlatok felbontásakor ajánlatkérő ismerteti az alábbi adatokat: 

- ajánlattevő neve, 

- ajánlattevő címe (székhelye, lakóhelye), 

- azok a főbb számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési (rész)szempont(ok) alapján értékelésre 

kerülnek. 

 

Ajánlatkérő a fentieken túl a bontás megkezdése előtt ismerteti a rendelkezésre álló anyagi fedezet 

mértékét. 

 

Az ajánlatok bontására vonatkozó egyéb szabályokat a Kbt. 68. §-a tartalmazza. 

 

1.11. Az ajánlattal szemben támasztott egyéb tartalmi követelmények: 

 

1) Az Ajánlattevőnek csatolnia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az AF 

feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra 

vonatkozóan [Kbt. 66. § (2) bek.].  

 

2) Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő) ajánlatában köteles a 

kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében 

az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát benyújtani. 
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3) Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy 

személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi 

jellegétől függetlenül. Erre vonatkozóan ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell. A Kbt. 

65. § (7) bekezdés szerinti nyilatkozatot akkor is csatolni szükséges, ha ajánlattevő nem 

támaszkodik más szervezetre az alkalmasság igazolásához.  

 

4) Amennyiben ajánlattevő más gazdasági szereplő kapacitásaira támaszkodik, a Kbt. 65. § (8) 

bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó 

szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó 

okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások 

rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 

 

5) Ajánlatkérő kiemelten fel kívánja hívni a figyelmet a Kbt. 65. § (9) bekezdésére. 

 

6) A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe 

más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre 

vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés 

kötelezettsége fennáll.  A kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet vonatkozásában 

benyújtott szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó 

okiratnak ezt kell alátámasztania! 

 

7) Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy 

kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek 

mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványokat (EEKD-kat) is benyújtja. 

Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az 

alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő 

igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. 

 

8) A Kbt. 65. § (8) bekezdés értelmében a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során, ha 

az adott alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható 

erőforrásokra vonatkoznak, az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő az alkalmasság 

igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt 

az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár 

megtérítéséért. Ajánlattevőnek az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti 

felhívásakor köteles csatolni a kapacitást nyújtó szervezet kárrendezésre vonatkozó 

nyilatkozatát. 

 

9) Amennyiben az ajánlattevő, vagy az alkalmasság igazolása tekintetében igénybe vett más 

szervezet - átalakulásra hivatkozással és tekintettel – jogelődje bármely adatát fel kívánja 

használni, az Ajánlattevőnek az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívásakor 

csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, 

így különösen a szétválási, kiválási vagy egyesülési szerződést, átalakulási cégiratokat. 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (11) bekezdésére! 

 

10)  Ajánlatkérő az aláírási jogosultságok ellenőrzése céljából az ajánlattevő(k), alvállalkozók, 

ajánlatban nyilatkozatot tevő egyéb szervezet(ek) adatait a www.e-cegjegyzek.hu weboldalon 

ellenőrzi. Folyamatban levő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a 

cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság 

által megküldött igazolást mind az ajánlattevő, mind pedig adott esetben az ajánlatban 

megjelölt alvállalkozó(k) és/vagy kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) 

vonatkozásában. Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs változásbejegyzési eljárás 

folyamatban, úgy a nemleges tartalmú nyilatkozat csatolása szükséges. 

 

11) Az Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a 2006. évi V. törvény (Ctv.) hatálya alá tartozó, 
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ezért cégnek minősülő ajánlattevő, az alvállalkozó vagy a kapacitást nyújtó szervezet 

(személy) részéről az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló 

cégjegyzésre jogosult személy(ek) közjegyzői aláírás hitelesítéssel ellátott cégaláírási 

nyilatkozatát (aláírási címpéldányát/címpéldányait) vagy ügyvéd által a Ctv. 9. §-a szerint 

ellenjegyzett aláírás mintáját egyszerű másolatban. [Amennyiben az aláíró/szignáló személy 

nem cégjegyzésre jogosult az adott gazdasági szereplőnél, úgy csatolni kell az adott gazdasági 

szereplőnél cégjegyzésre jogosult személy által aláírt meghatalmazást legalább teljes bizonyító 

erejű magánokirati formában, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját, 

vagy az ajánlathoz csatolni kell a meghatalmazott személy(ek) közjegyzői aláírás hitelesítéssel 

ellátott vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját egyszerű másolati formában. 

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlat (nyilatkozat, kötelezettségvállalás) 

aláírására vonatkozó meghatalmazás aláírására meghatalmazóként kizárólag az ajánlattevő 

(alvállalkozó, kapacitást nyújtó szervezet) vezető tisztségviselője jogosult, a cégvezető és a 

képviseletre feljogosított munkavállaló a Ptk. 3:116. § (3) bekezdés alapján az ajánlat 

(nyilatkozat, kötelezettségvállalás) aláírására meghatalmazást érvényesen nem adhat.] 

 

12) Az Ajánlattevőnek csatolnia kell a cégnek nem minősülő jogi személy, vagy jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet ajánlattevő, alvállalkozó vagy kapacitást nyújtó 

szervezet (személy) részéről az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő képviselő 

képviseleti jogának igazolását és aláírás mintáját a rá vonatkozó jogszabályok szerint. 

Amennyiben az aláíró/szignáló személy nem a képviseletre jogosult személy, úgy csatolni kell 

az általa aláírt meghatalmazást legalább teljes bizonyító erejű magánokirat formában, melynek 

tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását 

 

13) A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 196. § (1) bekezdése értelmében „a 

magánokirat az ellenkező bebizonyításáig teljes bizonyítékul szolgál arra, hogy kiállítója az 

abban foglalt nyilatkozatot megtette, illetőleg elfogadta, vagy magára kötelezőnek ismerte el, 

feltéve, hogy az alábbi feltételek valamelyike fennáll:  

a) a kiállító az okiratot saját kezűleg írta és aláírta;  

b) két tanú az okiraton aláírásával igazolja, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot előttük 

írta alá, vagy aláírását előttük sajátkezű aláírásának ismerte el; az okiraton a tanúk 

lakóhelyét (címét) is fel kell tüntetni;  

c) a kiállító aláírása vagy kézjegye az okiraton bíróilag vagy közjegyzőileg hitelesítve van;  

d) a gazdálkodó szervezet által üzleti körében kiállított okiratot szabályszerűen aláírták;  

e) ügyvéd (jogtanácsos) az általa készített okirat szabályszerű ellenjegyzésével bizonyítja, 

hogy a kiállító a nem általa írt okiratot előtte írta alá, vagy aláírását előtte saját kezű 

aláírásának ismerte el, illetőleg a kiállító minősített elektronikus aláírásával aláírt 

elektronikus okirat tartalma az ügyvéd által készített elektronikus okiratéval megegyezik;  

f) az elektronikus okiraton kiállítója minősített elektronikus aláírást vagy minősített 

tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírást helyezett el. 

 

14)  Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a kis- és középvállalkozásokról, 

fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény és a Kbt. 66. § (4) bekezdése 

szerint mikro-, kis vagy középvállalkozásnak minősül-e vagy nem tartozik a törvény hatálya 

alá.  

 

15) A Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai alapján az ajánlatban meg kell jelölni (az a) pont 

esetében nemleges nyilatkozat benyújtása is szükséges): 

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót 

kíván igénybe venni, 

b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert 

alvállalkozókat. 

 

Ajánlatkérő az ajánlatok összeállítása kapcsán ezúton szeretné kiemelten felhívni az 
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ajánlattevők figyelmét a Kbt. 3. § 2. pontja szerinti „alvállalkozó” fogalomra, amely szerint: 

 

alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként 

megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve 

a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, 

b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy 

alapanyag eladóját, 

c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót; 

 

16) Ajánlatkérő a Kbt. 66. § (6) bekezdésének a)-b) pontja szerinti nyilatkozat vonatkozásában 

felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 138. § (1) bekezdésének második mondatában 

foglalt jogszabályi előírásra, nevezetesen, hogy az alvállalkozói teljesítés összesített aránya 

nem haladhatja meg a (nyertes) ajánlattevő saját teljesítésének arányát! A Kbt. 138. § (5) 

bekezdésében foglalt rendelkezés alapján jelen eljárás eredményeként megkötésre kerülő 

szerződés teljesítésében részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe saját teljesítésének 50%-át 

meghaladó mértékben további közreműködőt. 

 

17) Ajánlatkérő a megfelelő ajánlattétel elősegítése érdekében tájékoztatja ajánlattevőket a 2007. 

évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint definiált tényleges tulajdonos fogalmáról:  

„r) tényleges tulajdonos: 

ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 

továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati 

jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy 

vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett 

társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi 

előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, 

rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással 

rendelkezik, 

rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, 

rd) alapítványok esetében az a természetes személy, 

1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a 

leendő kedvezményezetteket már meghatározták, 

2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket 

még nem határozták meg, vagy 

3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az 

alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében 

eljár, továbbá 

re) az ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy 

jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője;” 

 

18) A külföldi letelepedésű (székhelyű) Ajánlattevőnek az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése 

szerinti felhívásakor cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy a 321/2015. 

(X.30.) Korm. rendelet 4. §-ában meghatározott igazolásokat és nyilatkozatokat az adott 

ország, mely hatósága jogosult kiállítani és az igazolásokat azzal összhangban – legalább 

felelős magyar fordításban - kell benyújtani. 

 

19) Ajánlattevőnek ajánlatában csatolnia kell a szerződés kitöltésének érdekében egy, az 

Ajánlattevő adatait tartalmazó nyilatkozatot. A szerződés tervezetet változatlan formában el 

kell fogadni, annak csatolása az ajánlatban nem szükséges. 

 

20) A felolvasólap mellékleteként Ajánlattevőnek csatolnia kell a részletes ajánlati ár megbontását 

tartalmazó cégszerűen aláírt nyilatkozatot az értékelési szempontok vonatkozásában. Az 
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ajánlati ár megbontása nyilatkozaton Összesen sorban szereplő értéket kell Ajánlattevőnek 

rávezetnie a felolvasólapra. Az Összesen sorban szereplő összegnek meg kell egyeznie a 

Felolvasólapon szereplő összeggel, ellenkező esetben az ajánlat érvénytelenségét vonja maga 

után! 

 

21) Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell annak bemutatását, hogy nyertessége esetén a 

szerződés szerinti feladatokat milyen ütemezés szerint kívánja elvégezni. (GANTT-diagram 

csatolása) 

 

22)  Az ajánlatban csatolni kell az ajánlattevő nyilatkozatát a tekintetben, hogy az elektronikus 

formátumban benyújtott ajánlat mindenben megegyezik a papír alapú (eredeti) példánnyal. 

 

23) Az ajánlatban ajánlattevőnek nyilatkozni kell, hogy amennyiben az eljárás eredményeképpen 

nyertes ajánlattevőként kihirdetésre kerül, abban az esetben legkésőbb a szerződéskötés 

időpontjáig legalább 100.000.000 Ft/káresemény és 500.000.000 Ft/év összegre vonatkozóan 

tervezői felelősségbiztosítási szerződéssel fog rendelkezni és azt a szerződés teljes időtartama 

alatt hatályban tartja és a biztosításnak legalább 5 év utánkövetési időt is tartalmaznia kell. 

Ajánlattevőnek továbbá nyilatkoznia kell annak tudomásul vételéről, hogy amennyiben az 

ajánlatkérő által az összegezés megküldését követően meghatározott szerződéskötés napjáig 

nem igazolja a tervezői felelősségbiztosítás meglétét, ez a nyertes ajánlattevő 

szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, melynek 

következtében ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel kötheti 

meg a szerződést. Ajánlatkérő fenntartja a jogot a szerződéskötés napjának meghatározására a 

Kbt. rendelkezéseinek szem előtt tartásával. 

 

 

1.12. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek 

 

Teljesítési biztosíték: Vállalkozó a nettó Vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő összegre Teljesítési 

biztosítékot szolgáltat a Megrendelőnek a szerződés hatálybalépését követő 5 banki munkanapon 

belül, amely teljesíthető óvadékként az előírt pénzösszegnek a Megrendelő bankszámlájára történő 

befizetéssel (átutalással), pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető 

kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást 

tartalmazó – kötelezvénnyel (továbbiakban kötelezvény). A Teljesítési biztosíték a véghatáridő 

lejártáig érvényes. 

A Teljesítési biztosítékkal kapcsolatos további rendelkezéseket a szerződéstervezet VIII. Teljesítési 

biztosíték pontja tartalmazza. 

 

Késedelemi kötbér: A jelen Szerződésben vállalt kötelezettségeket olyan okból, – amelyért a 

Vállalkozó felelős, a Szerződést megszegi, azaz nem a Szerződésben megállapodott teljesítési 

határidőre történő teljesítése (késedelmes teljesítés) esetén, a Vállalkozó késedelmi kötbért köteles 

fizetni Megrendelő részére. A késedelmi kötbér mértéke a késedelem minden megkezdett napja után a 

kötbéralap 0,5 %-a, maximum a kötbéralap 15%-a. 

Nem teljesítési kötbér: Nem teljesítettnek minősül a Szerződés abban az esetben is, ha a Vállalkozó 

olyan okból, amelyért felelős, a Szerződést megszegi, úgy a Megrendelő a Szerződést – részben vagy 

egészben – felmondja. Nem teljesítés esetén Vállalkozó nem teljesítési kötbért köteles fizetni, melynek 

mértéke a kötbéralap 15 %-a, amely a Megrendelő – részleges vagy teljes – felmondási szándékának 

bejelentésekor, a póthatáridő tűzése nélkül a teljesítési határidő utolsó napját követő napon, illetve a 

teljesítésre kitűzött póthatáridő eredménytelen leteltének napján követő napon esedékes.  

A szerződést biztosító mellékkötelezettségekkel kapcsolatos további rendelkezéseket a 

szerződéstervezet IX. Szerződésszegés és következményei pontja tartalmazza. 
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A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes rendelkezéseket a 

szerződéstervezet rögzíti. 

 

1.13. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 

 

Szerződés időtartama: A Vállalkozási szerződés mindkét Fél által történő aláírás napján lép hatályba 

(azzal, hogy jelen szerződés hatályba léptető feltétele a Támogatási Szerződés megkötése), mely a 

szerződéses munkák hiba- és hiánymentes teljesítéséig szól, amely előreláthatóan a szerződés 

hatálybalépéstől 420 naptári napig tartó határozott időre jön létre a szerződéstervezet III. A szerződés 

teljesítése, teljesítési határidők pontjában megjelölt ütemezés szerint. 

1.14. Fő finanszírozási feltételek 

 

Ajánlatkérő a jelen eljárás nyomán kötendő szerződést az egyes kulcsfontosságú budapesti közlekedési 

beruházások előkészítésének forrásigényéről szóló 1372/2016. (VII. 20.) Korm. határozat alapján a 

2016. és 2017. években az erre a célra rendelkezésre álló költségvetési forrásból, a 2018. évben pedig 

a fennmaradó források biztosításával tervezi megvalósítani.  

A támogatás intenzitása: 100% 

 

A nyertes ajánlattevő a szerződésben megállapított és igazolt teljesítések után jogosult havi 

periódusonként történő tételes számlázásra. A jelen felhívás feladásának időpontjában hatályos Kbt. 

előírásai szerint az ellenszolgáltatás teljesítésével kapcsolatban az Ajánlatkérő az alábbi feltételeket 

határozza meg: 

 

Az ellenszolgáltatás teljesítése Kbt. 135. § alapján a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény (Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdése alapján történik, az eljárás lezárásaként megkötött 

szerződésben foglalt feltételek, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével. 

Ajánlatkérő a szerződésben előírja a Kbt. 136. § (1)-(2) bekezdése szerinti rendelkezéseket is. 

Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti mértékű késedelmi kamat 

megfizetésére köteles. 

Ajánlatkérő előleget nem fizet. 

A szerződésben és a Kbt.-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak 

valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §. 

 

A finanszírozási feltételekre vonatkozó részletes rendelkezéseket a szerződéstervezet rögzíti. 

 

1.15. Tájékoztatás a Kbt. 73. § (4) bekezdése kapcsán 

 

A Kbt. 73. § (4) bekezdésének megfelelően ajánlattevőnek az ajánlattétel során tájékozódnia kell a 

környezetvédelmi, szociális és munkajogi kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a 

szerződés teljesítése során meg kell felelni. Az ajánlattevő ajánlata érvénytelen, ha nem felel meg ezen 

követelményeknek. Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy ezen kötelezettségekről az 

alábbiak szerint kérhető tájékoztatás: 

 

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) 

Székhely: 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. 

Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839. 

Telefon: +36-1-476-1100 

Telefax: +36-1-476-1390 

Honlap: www.antsz.hu 

 

Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

Cím: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. 

http://www.antsz.hu/
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Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839. 

E-mail: tisztifoorvos@oth.antsz.hu 

Központi telefonszám: 06-1-476-1100 

 

Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) 

Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4. 

Postafiók címe: 1369 Budapest Pf.: 481. 

Telefax: +36-1-795-0716  

Telefon: 

- NGM (József nádor tér 2-4.): +36 1 795-1400 

- NGM (Kálmán Imre u. 2): +36 1 472-8000 

- NGM (Honvéd u. 13-15): +36 1 374-2700 

Ügyfélszolgálat e-mail: ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu 

 

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 

Székhely: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23. 

Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 95. 

Telefon: +36-1-301-2900 

Telefax: +36-1-301-2903 

E-mail: hivatal@mbfh.hu 

Honlap: www.mbfh.hu 

 

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat 

Székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.  

Levelezési cím: 1476 Budapest, Pf. 75.  

Telefon: +36-1-303-9300  

Telefax: +36-1-210-4255 

Honlap: www.afsz.hu 

 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

Munkaügyi Központ 

Cím: 1082 Budapest, Kisfaludy u. 11. 

Központi telefon: 477-5700 

Központi fax: 477-5800 

E-mail: fovaroskh-mk@lab.hu  

 

1.16. Az ajánlatok értékelési szempontja, a bírálat folyamata 

 

Az ajánlatkérő az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül bírálja el oly módon, hogy az 

ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati kötöttség fennállása alatt sor 

kerüljön. Az ajánlatok elbírálására a Kbt. 69-70. §-a irányadó. 

 

Az ajánlatkérő a 69. §-tól eltérően az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül meghozhatja az eljárás 

eredménytelenségéről szóló döntést, ha az adott eljárásban végleges árajánlatok mindegyike 

meghaladja a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét. 

 

Az ajánlatkérő nem köteles az ajánlatokat elbírálni, ha az ajánlattételi határidő lejártát követően 

beállott, ellenőrzési körén kívül eső és általa előre nem látható körülmény miatt a szerződés 

teljesítésére nem lenne képes, vagy ilyen körülmény miatt a szerződéstől való elállásnak vagy a 

szerződés felmondásának lenne helye [Kbt. 53. § (4) bekezdése]. 

 

Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő köteles az értékelési 

szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt öt munkanapos határidő tűzésével 

felhívni a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint - adott esetben – a Kbt. 82. § (5) 

mailto:ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu
mailto:hivatal@mbfh.hu
http://www.mbfh.hu/
http://www.afsz.hu/
mailto:fovaroskh-mk@lab.hu
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bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt 

igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági 

követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. 

 

Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy a Kbt. 69. § (4) 

bekezdésben foglaltak szerint nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő 

meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására. Az 

ajánlatkérő az összegezésben csak akkor nevezheti meg a második legkedvezőbb ajánlattevőt, ha az 

eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően őt is felhívta az igazolások benyújtására.  

 

Az ajánlatok értékelési szempontja a Kbt. 76. § (1) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érták arányt 

tartalmazó ajánlat az alábbi értékelési részszempontok szerint: 

 

 Részszempont Súlyszám 

1. Ajánlati ár (nettó Ft) 50 

2. Az M/2.1. alkalmassági feltételben megjelölt szakember esetén az 

előírton felüli (60 hónap) szakmai tapasztalat időtartama 

(befejezett év) 

20 

3. előteljesítés (naptári nap) – I. ütem 10 

4. előteljesítés (naptári nap) – II. ütem 10 

5. előteljesítés (naptári nap) – III. ütem 10 

 

A bírálati részszempontokra történő megajánlásokra vonatkozó információk: 

 

1. részszempont: 

 

Az „Ajánlati ár (nettó Ft)” bírálati részszempontra vonatkozó ajánlat csak pozitív egész szám 

lehet, nulla és negatív érték nem ajánlható meg, a nulla vagy negatív, vagy nem egész számú 

megajánlást tartalmazó ajánlat érvénytelen. 

 

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az 1. rész szempont tekintetében megajánlott 

összesen ajánlati árat Ajánlattevőknek a szerződéstervezet II. Vállalkozói díj, számlázás, fizetési 

feltételek  pontjában meghatározottakkal összhangban az alábbiak szerint kell megbontaniuk: 

 

I. ütem: az összesen nettó ajánlati ár 7,5%-a kell hogy legyen 

II. ütem: az összesen nettó ajánlati ár 10%-a kell hogy legyen 

III. ütem: az összesen nettó ajánlati ár 75%-a kell hogy legyen 

IV. ütem: az összesen nettó ajánlati ár 7,5%-a kell hogy legyen 

 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a megajánlott összesen ajánlati ár vonatkozásában 

ellenőrzi, hogy a fenti százalékokat alkalmazta-e Ajánlattevő az árképzése során.  

 

Továbbá Ajánlattevő felhívja a figyelmet, hogy a fenti százalékos értékeknek tartalmazniuk kell az 

ütemenkénti szerzői jogdíjakat is. Ennek érdekében, a felolvasó lap 1/1. számú mellékletében 

Ajánlatkérő kéri az ajánlati árat a következő megbontásban meghatározni cégszerűen aláírt nyilatkozat 

formájában: 

1. ütemenkénti nettó vállalkozói díj szerzői jogdíj nélkül 

2. ütemenkénti nettó szerzői jogdíj  

3. ütemenkénti összesen nettó ajánlati ár (megajánlott ár ütemenként előírt %-ának megfelelően) 

Az így összeadott ütemenkénti ajánlati árat kell Ajánlattevőnek a felolvasólapra rávezetnie. 
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2. részszempont: 

 

Az „Az M/2.1. alkalmassági feltételben megjelölt szakember esetén az előírton felüli (60 hónap) 

szakmai tapasztalat időtartama” bírálati részszempontra vonatkozó ajánlat csak egész szám 

lehet, negatív érték nem ajánlható meg, a negatív, vagy nem egész számú megajánlást 

tartalmazó ajánlat érvénytelen. 

 

 

Szakmai többlettapasztalatnak ajánlatkérő a projektvezető szakember esetében az alkalmassági 

feltételben nevesített gyakorlatot fogadja el.  

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos tervezési szolgáltatások 

vonatkozásában szerzett gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati 

idejébe; 

Az ajánlattevőknek a jelen értékelési résszempont tekintetében azt a szakmai gyakorlati időt (egész 

évek számát) kell megadniuk, amely az alkalmassági követelmény keretében meghatározott szakmai 

gyakorlati időn felül áll a szakember rendelkezésére.  

 

A szakember projektvezető közúti tervezési projekt irányítása területén szerzett projektvezetői 

szakmai tapasztalatának értékelése során a maximálisan figyelembe vehető megajánlott 

többlettapasztalat 10 év, mely a maximálisan adható 100 pontot kapja. Az ennél nagyobb érték esetén 

is 10 évvel értékeli ajánlatkérő ezen értékelési szempontot. 0 éves megajánlás esetén ajánlatkérő a 

minimális 1 pontot adja. 

Ajánlatkérő kifejezetten felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlattevő az ajánlati felhívás III.1.3 

Műszaki, szakmai alkalmasság M/2.1. pontjában előírt alkalmassági követelmény vonatkozásában 

ajánlattevő több szakembert is bemutathat az ALKALMASSÁG körében, azonban közülük a jelen 

ÉRTÉKELÉSI RÉSZSZEMPONT tekintetében csak egy az ajánlattevő által megjelölt szakember 

többlettapasztalata tüntethető fel.  

A fentiek ellenére amennyiben Ajánlattevő az adott értékelési szempontrendszerre a 

FELOLVASÓLAP 1/2. számú mellékletében mégis egynél több szakembert mutat be, Ajánlatkérő 

csak a sorrendben elsőként bemutatott szakembert veszi figyelembe. 

 

Ajánlatkérő a benyújtott 3. értékelési szemponthoz tartozó előírton felüli (60 hónap) szakmai 

tapasztalat időtartamának bemutatása a M/2.1. alkalmassági feltételben megjelölt szakember esetén 

(1/2. számú melléklet) tárgyú nyilatkozat alapján az év/hónap/napban meghatározott szakmai 

gyakorlatokat összeadja. Az így kapott összesen értéket fogja a fenti leírás szerint pontozni. 

Ajánlattevőnek a hivatkozott nyilatkozat mintában kizárólag az előírton felüli szakmai 

gyakorlatot kell megadnia. Ajánlatkérő a pontkiosztás során az alkalmassági követelményként 

előírt 60 hónapot nem veszi figyelembe, azt nem értékeli. 

Az alkalmassági és az értékelési szempontok vonatkozásában kizárólag ugyanazon szakember 

mutatható be. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az alkalmasság igazolásának során a 

bemutatott szakmai gyakorlati időnek meg kell egyeznie a felolvasó lap 1/2. sz. mellékletében 

feltüntetett gyakorlati idők és a minimum követelményként előírt 60 hónap összeadott 

értékével. Azaz a szakmai önéletrajzban nem elegendő a minimálisan előírt 60 hónap bemutatása. 

 

Ajánlatkérő kizárólag a befejezett gyakorlati éveket értékeli. 

 

Például:  

1. az 1/2. számú melléklet szerinti nyilatkozatban Ajánlattevő az alábbiakat tünteti fel: 

Gyakorlati idő: 1990.03.15.- 2004.02.12.  

Az összes gyakorlat: 13 év 10 hónap 28 nap 

A befejezett gyakorlati évek száma: 13 év (ezt a számot kell feltüntetni a felolvasó lapon) 

A feltüntetett időszak meghaladja a maximális 10 évet, így arra Ajánlatkérő automatikusan a 

maximális 100 pontot adja, és az értékelés során csak a maximálisan vállalható 10 évvel számol. 
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A felolvasó lapon és az 1/2. sz. mellékletben Ajánlattevőnek kizárólag a 60 hónapon felüli értéket 

kell feltüntetnie! 

 

A felolvasólapon befejezett gyakorlati évként kizárólag pozitív egész szám adható meg, a nem 

egész vagy negatív érték feltüntetése az ajánlat érvénytelenségét eredményezi. 

 

Ajánlattevőnek ki kell töltenie az értékeléshez a Felolvasólap mellékletét képező 1/2. számú 

mellékletet, amely alapján Ajánlatkérő kizárólag az alkalmassági feltételként előírton felüli 

szakmai tapasztalatot kívánja értékelni, mint bírálati szempontot és nem Ajánlattevő 

alkalmasságát. Azonban Ajánlatkérő vizsgálja a szakmai gyakorlat rövid bemutatása oszlopban 

feltüntetett leírást a meghatározott alkalmassági követelmény vonatkozásában.  

 

Ajánlattevőnek a megajánlott érték alátámasztására az ajánlathoz csatolnia kell egy cégszerűen aláírt 

nyilatkozatot, melyben az adott szakember gyakorlatát bemutatja az alábbi adatokkal: 

1. szakember neve 

2. ajánlattevővel való jogviszonyának megjelölése, jogviszony kezdő időpontja 

3. szakember gyakorlata: 

- beruházás megjelölése, melyben a szakember részt vett 

- a beruházáson a szakember által ellátott feladat, munkakör megjelölése 

- a szakember feladatellátásának kezdő és befejező időpontja év/hónap pontossággal 

4. Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy tudomásul veszi, hogy ezen nyilatkozattal összhangban köteles 

az alkalmasság igazolásaként benyújtani a szakember önéletrajzát a Kbt 69. § (4) bekezdés szerint 

 

3.,4., és 5. részszempont: 

 

A 3. részszempont: min.: 1 naptári nap; max.: 15 naptári nap ajánlható 

A 4. részszempont: min.: 1 naptári nap; max.: 20 naptári nap ajánlható 

A 5. részszempont: min.: 1 naptári nap; max.: 35 naptári nap ajánlható 

 

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a megajánlott előteljesítést naptári napokban kell 

meghatározni. Ajánlatkérő a felolvasó lapon feltüntetett értékeket naptári napként értelmezi, más, 

például munkanapot tartalmazó megajánlás az ajánlat érvénytelenségét jelenti. 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a szerződés III. A szerződés teljesítése, teljesítési határidők 

pontjában meghatározott 420 naptári nap az Ajánlattevő ajánlata alapján változni fog.  

 

Az előteljesítésnél megajánlott teljesítési napokat Ajánlatkérő az alábbiak szerint fogja a szerződés 

tervezetben szereplő teljesítési napok vonatkozásában változtatni: 

 

A 3. részszempontra előteljesítésként megajánlott naptári napot Ajánlatkérő kivonja a 

szerződéstervezetben szereplő 60 naptári napból, és az így kapott naptári nap értéket fogja a végleges 

szerződésben szerepeltetni. 

Érvénytelen az ajánlat amennyiben 1 naptári napnál kevesebb és 15 naptári napnál több 

megajánlás érkezik. 

 

A 4. részszempontra előteljesítésként megajánlott naptári napot Ajánlatkérő kivonja a 

szerződéstervezetben szereplő 120 naptári napból, és az így kapott naptári nap értéket fogja a végleges 

szerződésben szerepeltetni. 

Érvénytelen az ajánlat amennyiben 1 naptári napnál kevesebb és 20 naptári napnál több 

megajánlás érkezik. 

 

Az 5. részszempontra előteljesítésként megajánlott naptári napot Ajánlatkérő kivonja a 

szerződéstervezetben szereplő 300 naptári napból, és az így kapott naptári nap értéket fogja a végleges 

szerződésben szerepeltetni. 
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Érvénytelen az ajánlat amennyiben 1 naptári napnál kevesebb és 35 naptári napnál több 

megajánlás érkezik. 

 

 

A szerződéstervezet III. A szerződés teljesítése, teljesítési határidők pontjában szereplő IV. ütem 

vonatkozásában Ajánlatkérő nem kér ajánlatot az előteljesítés vonatkozásában, tekintettel arra, hogy az 

Ajánlattevőn kívül álló események miatt előre nem kalkulálható. Ezen feladathoz kapcsolódó határidő 

nem kötbér köteles határidő. 

 

 

Az ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése: 

Részszempontonként: 1–100 pont. 

Az értékelés módszere: minden részszempont esetén az értékarányosítás módszere kerül alkalmazásra, 

azaz a legelőnyösebb ajánlati értéket adó ajánlat kapja a maximális pontszámot, a további pontszám 

kiosztása a legkedvezőbb értéktől való eltérés arányában történik. 

Az ajánlatkérő először a részszempontok szerinti tartalmi elemeket értékeli az alábbi módszer szerint, 

majd a pontszámot megszorozza a megadott súlyszámmal, végül a szorzatokat összeadja. 

 

 

A módszer (módszerek) ismertetése részszempontonként, amellyel az ajánlatkérő megadja a 

fenti ponthatárok közötti pontszámot:  

1. részszempont: legalacsonyabb nettó ajánlati ár kapja a maximális pontszámot – figyelemmel az 

aránytalanul alacsony árra; 

Értékelési módszer: Az ajánlati árnál a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb (figyelemmel az 

esetlegesen kirívó ajánlati árra). Az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot 

(felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez 

viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat, az alábbi képlettel: 

P = A legjobb/A vizsgált x (P max-P min ) + P min 

A pontszámokat 2 tizedesig számoljuk, ahol: 

— P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma, 

— Pmax: a pontskála felső határa, 

— Pmin: a pontskála alsó határa, 

— Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme, 

— Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme, 

— Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 

 

Az 1. bírálati részszempontként meghatározott ajánlati ár összegét nettó Forintban (HUF) kell 

megadni és az nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához. A megajánlott 

ellenszolgáltatás fix, a szerződés hatálya alatt nem módosítható. Ajánlatkérő elvárja, a megajánlott 

ellenszolgáltatás a műszaki tartalomnak és a részletes szerződéses feltételeknek megfelelő teljesítés 

reális ellenértékét jelentse. Az ajánlati ár magában foglalja a műszaki leírás által meghatározott 

műszaki tartalom megvalósításának teljes ellenértékét, beleértve a vállalkozó valamennyi szerződéses 

kötelezettségét. 

 

 

2., 3., 4. és 5. részszempont: a legmagasabb érték a legkedvezőbb, ekkor az ajánlatkérő a 

legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi 

elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva egyenesen arányosan számolja ki a 

pontszámokat, az alábbi képlettel:  

P = Avizsgált/Alegjobb x (Pmax-Pmin ) + P min 

A pontszámokat 2 tizedesig számoljuk, ahol: 

— P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma, 

— Pmax: a pontskála felső határa, 

— Pmin: a pontskála alsó határa, 
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— Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme, 

— Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme, 

— Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 

 

Mindegyik részszempont esetében Ajánlatkérő két tizedes jegy pontosságig számol, majd az így kapott 

számot beszorozza a súlyszámmal, ahol szintén két tizedesjegy pontossággal jegyzi fel az eredményt. 

Ezek az értékek összeadódnak, az összeg adja az ajánlattevő összpontszámát. A legkedvezőbb 

ajánlatot benyújtó ajánlattevő a legmagasabb összpontszámmal rendelkező ajánlattevő. 

 

 

Ajánlatkérő az ajánlatok értékelési szempont szerinti bírálatát követően a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdései 

szerint jár el. 

Az ajánlat érvénytelenségi eseteit a Kbt. 73. §-a tartalmazza; az ajánlattevő, alvállalkozó vagy az 

alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet kizárására a Kbt. 74. §-a vonatkozik.  

 

A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, 

alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok [Kbt. 

62-63. §] az eljárás során következett be. 

 

1.17. Alkalmassági minimumkövetelmények és a megkövetelt igazolási mód 

 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az M/1. alkalmassági követelmény a minősített ajánlattevők 

hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban 

került meghatározásra, ezért ezen alkalmassági követelmények tekintetében a minősített 

ajánlattevőknek is igazolniuk kell a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat. 

Ajánlatkérő közli, hogy a nem forintban rendelkezésre álló adatokat (árbevétel, referencia) eredeti 

devizanemben kéri megadni. Az idegen devizanemben megadott adatok forintra történő átszámítására 

ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás megküldésének napján érvényes hivatalos MNB deviza közép- 

árfolyamot alkalmazza, illetve ennek hiányában az ECB által ugyanebben az időpontban jegyzett 

devizák keresztárfolyamából számított árfolyam kerül alkalmazásra. 

Az ajánlattevőnek a Kormány 321/2015. (X.30.) Korm. rendelete 1. § (1) bekezdése értelmében az 

egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel 

az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők 

figyelmét, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése értelmében elfogadja 

ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében, 

tehát ajánlattevőnek csak arról kell nyilatkozni az egységes európai közbeszerzési dokumentumban, 

hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. 

 

Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdése értelmében az eljárást lezáró döntés meghozatalát 

megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt 

felhívja azon dokumentumok benyújtására, amelyek igazolják, hogy az ajánlattevő megfelel az 

alkalmassági követelményeknek. 

 

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 

Ajánlatkérő a gazdasági, ill. pénzügyi alkalmasság igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű 

nyilatkozatát (formanyomtatvány IV. rész α szakasz kitöltése anélkül, hogy a IV. rész bármely további 

szakaszát kitöltené). 

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be. 
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Alkalmassági minimumkövetelmény: 

P/1. 

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladását megelőző utolsó 3 (három) lezárt üzleti évre 

vonatkozóan a közbeszerzés tárgya szerinti (országos közforgalmú vasúti rehabilitációra/fejlesztésre 

vonatkozó döntéselőkészítő tanulmány és/vagy megvalósíthatósági tanulmány és/vagy komplex 

engedélyezési tervdokumentáció készítése) általános forgalmi adó nélkül számított (nettó) árbevétele 

összesen nem éri el a nettó 750 000 000 HUF értéket. 

 

Az igazolás módja: 

P/1.  
Ajánlattevőnek a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladását megelőző utolsó 

3 (három) lezárt üzleti évből, a közbeszerzés tárgyából származó (országos közforgalmú vasútvonal és 

állomás rehabilitációra/fejlesztésre vonatkozó döntéselőkészítő tanulmány és/vagy megvalósíthatósági 

tanulmány és/vagy komplex engedélyezési tervdokumentáció készítése) általános forgalmi adó nélkül 

számított (nettó) árbevételről szóló egyszerű nyilatkozatát eredeti vagy másolati példányban, attól 

függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben ezek 

az adatok rendelkezésre állnak. 

 

Az alkalmasság igazolása során a Kbt. 65. § (6)-(8) bekezdése és a 321/2015. Korm. rendelet 19. § (3) 

bekezdése alkalmazandó. 

 

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 

Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű 

nyilatkozatát (formanyomtatvány IV. rész α szakasz kitöltése anélkül, hogy a IV. rész bármely további 

szakaszát kitöltené). 

Alkalmassági minimumkövetelmények: 

M/1.  
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 6 

évben (72 hónap) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített alábbi referenciákkal. 

Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6) bek. irányadó.  

 

M/1.1.  
legalább 1 db szerződésszerűen teljesített referenciával, amely tartalmazott legalább nettó 45 millió Ft 

ellenértékű országos közforgalmú vasútvonal és állomás rehabilitációra/fejlesztésére vonatkozó 

makrogazdasági elemzést is magába foglaló döntéselőkészítő tanulmány elkészítését 

  

M/1.2.  
legalább 1 db szerződésszerűen teljesített referenciával, amely tartalmazott legalább nettó 100 millió 

Ft ellenértékű országos közforgalmú vasútvonal és állomás rehabilitációra/fejlesztésére vonatkozó 

megvalósíthatósági tanulmány elkészítését 

 

M/1.3.  
legalább 1 db szerződésszerűen teljesített referenciával, amely tartalmazott legalább nettó 700 millió 

Ft ellenértékű országos közforgalmú vasútvonal és állomás rehabilitációra/fejlesztésére vonatkozó 

komplex építési engedélyezési terveinek az elkészítését,  

 

M/2.  
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább az alábbi, szerződés teljesítésébe 

bevonni kívánt szakemberekkel: 
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M/2.1.  

a) min. 1 fő projektvezető, aki rendelkezik okleveles építőmérnöki, vagy építőmérnöki, vagy azzal 

egyenértékű végzettséggel, és min. 60 hó országos közforgalmú vasútvonal és állomás 

rehabilitációra/fejlesztésére vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány és/vagy döntéselőkészítő 

tanulmány és/vagy engedélyezési tervek készítésére vonatkozó projekt irányítása területén szerzett 

projektvezetői gyakorlattal és részt vett továbbá: 

b) minimum 1 db, országos közforgalmú vasútvonal és állomás rehabilitációra/fejlesztésére vonatkozó 

döntéselőkészítő tanulmány készítésében, ahol a döntéselőkészítő tanulmány értéke meghaladta a nettó 

25 millió Forintot és  

c) minimum 1 db, országos közforgalmú vasútvonal és állomás rehabilitációra/fejlesztésére vonatkozó 

megvalósíthatósági tanulmány készítésében, ahol a megvalósíthatósági tanulmány értéke meghaladta a 

nettó 50 millió Ft-ot.  

 

Ajánlatkérő projektvezető alatt azon szakembert érti, aki az adott tervezési feladat során összefogja, 

koordinálja az egyes szakági tervezéseket, felel azért, hogy az elkészült tervezési szolgáltatás az 

egységes műszaki tartalmi és formai követelményeknek megfeleljen.  

Ajánlatkérő ,,projektvezető” megnevezés alatt - a fent meghatározott tartalmi követelmény szerint - 

elfogadja a ,,vezető”, „irányító” illetőleg a ,,felelős” megnevezéseket is.  

 

M/2.2.  

min. 3 fő vasút tervező szakember, aki rendelkezik okleveles közlekedés-építőmérnöki, közlekedés-

építőmérnöki vagy a felhívás III.2.1) pontjában előírt KÉ-VA jogosultság megszerzéséhez szükséges, 

azzal egyenértékű végzettséggel, és a hivatkozott jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai 

gyakorlattal, és rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben (72 hónap) specifikusan 

min. 36 hó országos közforgalmú vasútvonal és állomás tervezésében szerzett tervezői gyakorlattal. 

 

Ajánlatkérő jelzi, hogy ezen szakembernek a teljesítés során KÉ-VA jelölésű vagy ezzel 

egyenértékű jogosultsággal kell rendelkeznie, legkésőbb a szerződéskötéskor ezen jogosultság 

meglétét kell igazolnia. 

 

M/2.3.  

min. 3 fő környezetvédelmi tervező szakember, aki rendelkezik alapképzésben vagy mesterképzésben 

szerzett környezetmérnöki vagy okleveles környezetmérnöki felsőfokú végzettséggel, vagy azzal 

egyenértékű végzettséggel, és min. 36 hó országos közforgalmú vasútvonal és állomás 

rehabilitációra/fejlesztésére vonatkozó építési projekthez kapcsolódó környezeti hatástanulmány 

készítésében szerzett gyakorlattal rendelkezik. 

 

M/2.4.  
min. 3 fő vasúti villamos berendezések tervező szakember, aki rendelkezik okleveles 

közlekedésmérnök, okleveles villamosmérnök, okleveles gépészmérnök, vagy 

közlekedésmérnök, villamosmérnök, gépészmérnök vagy a felhívás III.2.1) pontjában előírt KÉ-VV 

jogosultság megszerzéséhez szükséges, azzal egyenértékű végzettséggel, és a hivatkozott jogosultság 

megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlattal, és rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé 

számított 6 évben (72 hónap) specifikusan min. 36 hó országos közforgalmú vasútvonal és állomás 

rehabilitációhoz/fejlesztéséhez kapcsolódó tervezésében szerzett tervezői gyakorlattal. 

 

 

Ajánlatkérő jelzi, hogy ezen szakembernek a teljesítés során KÉ-VV jelölésű vagy ezzel 

egyenértékű jogosultsággal kell rendelkeznie, legkésőbb a szerződéskötéskor ezen jogosultság 

meglétét kell igazolnia. 
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M/3.  

Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított  

elmúlt három évben évente legalább 50 fő statisztikai állományi létszámmal és 1 fő vezető 

tisztségviselővel. 

 

M/4. 
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem szerepel a 1996. évi LVIII. törvény 1.§ (5), valamint a 

2009. évi LXXVI. törvény alapján a székhelye szerinti illetékes területi kamara nyilvántartásában. 

Alkalmatlan továbbá a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő, amennyiben nem szerepel a 

letelepedés szerinti ország vonatkozó nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti 

országban előírt vonatkozó engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal. 

 

Az igazolás módja: 

M/1.  

Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének a) pontja szerint csatolnia 

kell a felhívás feladásától visszafelé számított 6 (hat) évben (72 hónap) teljesített referenciáinak 

ismertetését a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § valamint a 24. § (1) bekezdése szerint igazolva, 

az alábbi tartalommal: 

- teljesítés ideje, időtartama (év/hó/nap-tól év/hó/nap-ig pontossággal); 

- szerződést kötő másik fél megnevezése, lakcíme/székhelye; 

- kontaktszemély neve, elérhetősége 

- szolgáltatás tárgya és mennyisége; 

- az ellenszolgáltatás nettó összege; 

- referencia kiállító nyilatkozata arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően 

történt-e; 

- amennyiben Ajánlattevő/alkalmasságot igazoló szervezet a teljesítést nem önállóan végezte, annak 

feltüntetését, hogy a referenciát bemutató szervezet a teljesítésben milyen ellenértékkel/mennyiséggel 

vett részt  

Ajánlatkérő azon referenciákat veszi figyelembe, amelyek alapján a teljesítés időpontja a 

vizsgált időszakra esik.  

 

Ha a referenciát az alkalmasságot igazoló szervezet közös ajánlattevőként teljesítette, az a Kr. 

22. § (5) bekezdése szerint fogadható el. 

 

Az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés igazolása során a Kbt. 65. § (5)-(9) 

bekezdéseiben foglaltak is irányadók. 

 

M/2. 

Ajánlattevőnek be kell nyújtania a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. b) pontja szerint a 

teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek tekintetében az alábbi dokumentumokat: 

  

1.  
Csatolni kell a szakember bemutatását tartalmazó cégszerűen aláírt nyilatkozatot, amely nyilatkozatot 

azon gazdasági szereplőnek kell cégszerűen aláírni, amely az adott szakembert rendelkezésre 

bocsátja. Amennyiben a szakember magánszemélyként vesz részt a teljesítésben, azaz nem 

munkáltatója bocsájtja rendelkezésre, úgy a szakembernek saját maga vonatkozásában kell 

nyilatkoznia.  

A nyilatkozatban minimálisan az alábbiakat kell megjelölni: 

- az adott szakember nevét,  

- végzettségét,  
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- annak megjelölését, hogy milyen szakterületet képviselő szakemberként kívánja az ajánlattevő 

bevonni az adott szakembert a teljesítésbe. 

 

2.  
Csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát. A 

szakmai önéletrajzban minimálisan az alábbiakat kell megjelölni: 

- név, 

- születési idő,  

- végzettség,  

- jelenlegi munkahely neve, 

- a szakember által megszerzett gyakorlat feltüntetése oly módon, hogy abból az alkalmassági 

minimumkövetelményben előírt időtartamú szakmai gyakorlat megléte egyértelműen 

megállapítható legyen,  

- gyakorlati idő kezdete és vége ”év, hónap” pontossággal feltüntetve, 

- rendelkezésre állási nyilatkozatát (az ajánlattevővel, illetve az alkalmasság igazolására bevont 

más szervezettel munkaviszonyban nem álló szakember esetén). 

 

 

3.  
A szakmai önéletrajzhoz egyszerű másolatban mellékelni kell azon végzettséget igazoló okirat(ok)at, 

igazolás(ok)at (különös tekintettel az egyetemi vagy főiskolai diploma oklevél), melyek az 

alkalmassági követelmények igazolásához szükségesek. 

 

Az ajánlatkérő által előírt végzettség egyenértékűségének igazolása vonatkozásában az ajánlattevőnek 

az oklevelet kiállító oktatási intézmény (vagy annak jogutódja) erre vonatkozó igazolását 

(nyilatkozatát), (adott esetben) a kamarai névjegyzékben történő szereplés tényét igazoló 

dokumentumot vagy a kamara által a végzettség egyenértékűsége vonatkozásában kiállított 

nyilatkozatot szükséges az ajánlatában benyújtania. 

 

Az alkalmasság igazolása során a Kbt. 65. § (6)-(9) bekezdése alkalmazandó. 

 

Amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai 

nyilvántartásban a névjegyzéki/kamarai számot Ajánlattevő megadhatja, de ez nem minősül az 

alkalmasság igazolásának. 

 

Ajánlatkérő a szakmai gyakorlat időtartamát az önéletrajzban feltüntetett munkák időtartama alapján 

számítja ki oly módon, hogy az azonos időtartamra eső gyakorlati időket (ha pl. a szakember 

egységnyi időtartam alatt párhuzamosan több helyen/több projekten is dolgozott) csak egyszer veszi 

figyelembe, továbbá csak azokat a munkákat számítja bele, ahol valamennyi adat az elvárásnak 

megfelelően megadásra kerül. A szakmai önéletrajzból a szükséges szakmai gyakorlatnak 

egyértelműen ki kell derülnie! 

 

A követelményeknek az ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) és (7) bekezdése szerint is megfelelhetnek, ez 

utóbbi esetben csatolni kell a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti okiratot és a 67. § (3) bekezdése szerinti 

nyilatkozatot. 

Az ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (9) és (11) bekezdésére is. 

 

Ajánlatkérő a „hónap” megjelölés alatt 30 naptári napot ért, az értékelés és az alkalmasság 

igazolásának vonatkozásában ezzel számol. 

 

Az M/2.1. alkalmassági minimumkövetelményt Ajánlattevő maximálisan 2 szakember bemutatásával 

teljesítheti.  
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Két szakember bemutatás esetén: az M/2.1. alkalmassági minimumkövetelmény úgy is teljesíthető, 

hogy az egyik szakember együttesen az a) és b) pontban rögzített feltételeknek, a másik szakember 

pedig együttesen az a) és c) pontban rögzített feltételeknek felel meg. 

Egy szakember bemutatása esetén: Ajánlattevő felhívja a figyelmet, hogy az M/2.1. alkalmassági 

minimumkövetelmény vonatkozásában egy szakember bemutatása esetén a bemutatott szakembernek 

az a), b) és c) pontban rögzített feltételeknek együttesen kell megfelelnie. 

 

Az M/2.2., M/2.3. és az M/2.4. alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában egy szakember 

kettő pozícióra is jelölhető azzal, hogy Ajánlattevőnek ezen alkalmassági minimumkövetelmények 

vonatkozásában összesen minimum 7 (hét) szakembert kell bemutatnia. 

 

Ajánlatkérő az M/2.2. és az M/2.4. pontban előírt specifikált tervezői gyakorlatot úgy is elfogadja, 

amennyiben az párhuzamosan került elvégzésre a jogosultságok megszerzéséhez szükséges szakmai 

gyakorlati idővel. 

 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az M/2.1. alkalmassági minimumkövetelmény igazolásához 

bemutatott szakember(ek) nem jelölhető(ek) további pozíciókra. 

 

M/3.  
Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés h) pontja alapján 

az elmúlt 3 (három) év éves statisztikai állományi létszámáról szóló nyilatkozatát. 

 

Kiegészítő információ: Ajánlatkérő országos közforgalmú vasútvonal és állomás alatt az országos 

jelentőségű vasútvonalakat érti, (amelyek az országos törzshálózati vasúti pályák és  országos vasúti 

mellékvonalak (2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről 2. § 2.13 pont); 

 

M/4. 

Ajánlattevőnek az ajánlattétel során csatolnia kell a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 26. § (3) 

bekezdése alapján (figyelemmel a 1996. évi LVIII. törvény 1.§ (5), valamint a 2009. évi LXXVI. 

törvényre), a Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pontja alapján előírt építési beruházásokhoz kapcsolódó 

tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében 

szerepelés tényét alátámasztó kamarai tagságról szóló igazolást. A nem Magyarországon letelepedett 

gazdasági szereplőnek az ajánlattétel során arról kell nyilatkoznia, hogy a letelepedés szerinti ország 

vonatkozó nyilvántartásában szerepel, vagy rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt 

vonatkozó engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal. 

1.18. Ajánlati kötöttség 

 

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy jelen közbeszerzési eljárást a közbeszerzések központi 

ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. Korm. rendelet szerint folyamatba épített 

ellenőrzés mellett folytatja le, így a Kbt. 81. § (11) bekezdése alapján Ajánlatkérő az ajánlati 

kötöttséget 60 (hatvan) napban határozza meg. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlatok 

értékelése vonatkozásában a Kbt. 70. § (2) bekezdésében foglaltak szerint jár el. 

 

1.19. Üzleti titok 

 

Ajánlattevő a Kbt. 44. § (1) bekezdés szerint az ajánlatban, hiánypótlásban, valamint a Kbt. 72. §-a 

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 szereplő 

üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot 

tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, 
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hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna 

számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, 

amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. 

Az üzleti titkot tartalmazó iratokat az ajánlatban elkülönített módon, az ajánlat legvégén vagy külön 

kötetben kell elhelyezni. 

 

Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a Kbt. 44. § (1) bekezdésben foglaltakon 

túlmenően a Kbt. 44. § (2)-(3) bekezdéseire is figyelemmel jelölhetik meg ajánlatuk üzleti titkot 

tartalmazó részét. 

 

 

1.20. Az eljárást lezáró döntés 

 

Az Ajánlatok felbontása után sem az Ajánlattevők, sem más az Ajánlatok elbírálásában hivatalosan 

részt nem vevő személyek nem kaphatnak információt az Ajánlatok értékelésével vagy a szerződés 

odaítélésével kapcsolatban az összegezés megküldéséig. 

 

Ajánlatkérő valamennyi ajánlattevőt írásban tájékoztatja az eljárás eredményéről, az eljárás 

eredménytelenségéről, az ajánlattevő kizárásáról, a szerződés teljesítésére vonatkozó 

alkalmatlanságának megállapításáról, ajánlatának a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenné nyilvánításáról, 

valamint ezek részletes indoklásáról. Az ajánlatkérő az előbbiek szerinti tájékoztatást a döntését 

követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül megteszi. Ajánlatkérő az 

ajánlatok elbírálásának befejezésekor írásbeli összegezést készít az ajánlatokról, melyet az 

ajánlattevők számára egyidejűleg, telefaxon és e-mailen küld meg.  

 

Ajánlatkérő az eljárás eredménye kapcsán külön eredményhirdetést nem tart, az eljárás eredményéről 

az erről szóló értesítés ajánlattevőnek történő megküldése során a Kbt. 79. § (1)-(2) bekezdései szerint 

jár el. 

Ajánlatkérő az eljárás nyertesével, annak visszalépése esetén a második legkedvezőbbnek minősített 

ajánlattevővel köt szerződést, amennyiben a Kbt. 131.§ (4) bekezdése alapján az írásbeli 

összegezésben őt megjelölte.  

A közbeszerzési eljárás eredménytelenségének eseteit a Kbt. 75. §-a tartalmazza. 

 

1.21. Szerződéskötés 

 

Ajánlatkérő a jelen eljárás nyomán kötendő szerződést az egyes kulcsfontosságú budapesti közlekedési 

beruházások előkészítésének forrásigényéről szóló 1372/2016.(VII.20.) Korm. határozatban és a 2024. 

évi XXXIII. Olimpiai Játékok, valamint a XVII. Paralimpiai Játékok Budapesten történő megrendezése 

érdekében benyújtandó pályázathoz kapcsolódó „Olimpiai városrendezési, elhelyezési és 

helyszínterv” jóváhagyásáról és a versenyhelyszínek megközelítését szolgáló közlekedési 

infrastruktúra-fejlesztésekről szóló 1054/2016. (II.15.) Korm. határozatban foglaltak szerint és a MÁV 

Zrt. és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium között megkötni tervezett Támogatási Szerződésben 

rögzítésre kerülő költségvetési forrásból tervezi finanszírozni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a 

felhívás feladásának időpontjában a finanszírozásra vonatkozó Támogatási Szerződés még nem 

került megkötésre, így jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 53. § (6) feltételes közbeszerzésnek 

minősül, melynek alapján Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a Támogatási 

Szerződés nem kerül aláírásra, vagy kisebb összegben kerül elfogadásra, úgy a közbeszerzési eljárást 

eredménytelenné nyilváníthatja. Az eljárás nyomán kötendő szerződés hatályba léptető feltétele a 

Támogatási Szerződés megkötése. 
 

Ajánlatkérő az eljárás eredményről szóló írásbeli tájékoztatást követően, a Kbt. 131. § (5)-(6) 

bekezdése szerinti határidőn belül, a Kbt. 131. § (1) bekezdése alapján köt szerződést a nyertes 

Ajánlattevővel vagy a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerinti esetben a nyertes ajánlatot követő 
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legkedvezőbb ajánlatot benyújtó szervezettel. 

A nyertes Ajánlattevő köteles az Ajánlatkérővel szerződést kötni a Kbt. 131. §-a alapján, valamint a 

KD-ban megadott szerződéstervezet és az ajánlatának tartalma szerint. 

Amennyiben a nyertes Ajánlattevővel a szerződéskötés a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerinti körülmény 

fennállása miatt meghiúsul, akkor az Ajánlatkérő jogosult a következő – második – legkedvezőbb 

ajánlatot tevőnek minősített Ajánlattevővel szerződést kötni, amennyiben őt az ajánlatok elbírálásáról 

szóló összegezésben megjelölte. 

 

A szerződéskötés tervezett időpontja az írásbeli összegezés megküldésétől számított tizenegyedik nap.  

 

A szerződéskötésre egyebekben a Kbt. 131. §-a vonatkozik. 

 

 

Kitöltési útmutató az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumhoz 

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum a gazdasági szereplő olyan nyilatkozata, amely a 

hatóságok vagy harmadik felek által kibocsátott igazolásokat helyettesíti előzetes bizonyítékként. A 

2014/24/EU irányelv 59. cikkében foglaltak szerint ebben a gazdasági szereplő hivatalosan 

kinyilvánítja, hogy nincs azon helyzetek egyikében sem, amelyek miatt a gazdasági szereplőket ki 

kell, illetve ki lehet zárni; hogy megfelel a vonatkozó kiválasztási szempontoknak, és adott esetben 

megfelel az objektív szabályoknak és kritériumoknak, amelyeket a részvételre felhívandó, 

alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának korlátozása céljából határoztak meg. Célja a 

kizárási és a kiválasztási kritériumokhoz kapcsolódó jelentős számú igazolás, illetve egyéb 

dokumentum benyújtásának kötelezettségéből eredő adminisztratív terhek csökkentése. 

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltése során a gazdasági szereplők feladatát 

megkönnyítendő a tagállamok útmutatót bocsáthatnak ki az egységes európai közbeszerzési 

dokumentum használatáról, például jelezve, hogy a nemzeti jog mely rendelkezései relevánsak a III. 

rész A. szakaszára
1
 vonatkozóan, hogy az elismert gazdasági szereplők hivatalos jegyzéke vagy azzal 

egyenértékű igazolás esetleg nem létezik, vagy ilyet nem bocsátanak ki egy adott tagállamban, vagy 

pontosítva, hogy mely hivatkozásokat és információkat kell megadni ahhoz, hogy az ajánlatkérő 

szervek vagy a közszolgáltató ajánlatkérők elektronikusan hozzáférjenek egy adott igazoláshoz. 

Egy adott közbeszerzési eljárás dokumentációjának elkészítése során az ajánlatkérő szerveknek és a 

közszolgáltató ajánlatkérőknek az eljárást megindító felhívásban, az eljárást megindító felhívásban 

hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban vagy a szándék megerősítésére vonatkozó felhívásban 

jelezniük kell, hogy mely információkat fogják bekérni a gazdasági szereplőktől, beleértve annak 

egyértelmű kijelentését, hogy a II. és III. részben meghatározott információt
2
 meg kell adni vagy nem 

kell megadni azon alvállalkozók tekintetében, amelyek kapacitásait a gazdasági szereplő nem veszi 

igénybe
3
. Azáltal is megkönnyíthetik a gazdasági szereplők feladatát, hogy ezt az információt 

közvetlenül az egységes európai közbeszerzési dokumentum elektronikus változatában jelzik, például 

az ESPD-szolgáltatás felhasználásával (https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/growth/tools-

                                                           
1
 Például hogy annak a gazdasági szereplőnek, akit elítéltek a nemzeti büntető törvénykönyv x, y és z 

cikke alapján, erről nyilatkoznia kell a bűnszervezetben vagy pénzmosásban való részvételért kapott ítélettel 

kapcsolatos információ kitöltése során... 

2
 Kizárási okokra vonatkozó információ. 

3
 Lásd a 2014/24/EU irányelv 71. cikke (5) bekezdésének harmadik albekezdését, és a 2014/25/EU 

irányelv 88. cikke (5) bekezdésének harmadik albekezdését 
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databases/ecertis2/resources/espd/index.html
4
), amelyet a Bizottság szervezeti egységei díjmentesen 

fognak az ajánlatkérő szervezetek, a közszolgáltató ajánlatkérők, a gazdasági szereplők, az 

elektronikus szolgáltatók és más érdekelt felek rendelkezésére bocsátani.  

A nyílt eljárások esetében az ajánlat, továbbá meghívásos eljárás, tárgyalásos eljárás, 

versenypárbeszéd és innovációs partnerség esetében a részvételi kérelem mellett a gazdasági 

szereplőknek be kell nyújtaniuk a kért információk megadásával kitöltött egységes európai 

közbeszerzési dokumentumot is.
5
 A keretmegállapodásokon alapuló egyes szerződések kivételével az 

eljárás nyerteséül kiválasztott ajánlattevőnek be kell nyújtania a naprakész igazolásokat és kiegészítő 

dokumentumokat.  

A tagállamok szabályozhatják, vagy az ajánlatkérő szervekre és a közszolgáltató ajánlatkérőkre 

hagyhatják annak eldöntését, hogy használják-e az egységes európai közbeszerzési dokumentumot 

olyan közbeszerzési eljárások részeként is, amelyek nem, vagy nem teljesen tartoznak a 2014/24/EU 

vagy a 2014/25/EU irányelv hatálya alá, például a vonatkozó értékhatár alatti beszerzéseknél, vagy a 

szociális és egyéb meghatározott szolgáltatásokra vonatkozó különös szabályok hatálya alá tartozó 

beszerzéseknél (a továbbiakban: az enyhébb szabályozás)
6
. Hasonlóképpen a tagállamok 

szabályozhatják, vagy az ajánlatkérő szervekre és a közszolgáltató ajánlatkérőkre hagyhatják annak 

eldöntését, hogy használják-e az egységes európai közbeszerzési dokumentumot koncessziós 

szerződések odaítélésével kapcsolatban is, attól függetlenül, hogy azok a 2014/23/EU irányelv
7
 hatálya 

alá tartoznak-e. 

Az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő az eljárás során bármikor felkérheti bármelyik 

ajánlattevőt, hogy nyújtsa be az összes kért igazolást és kiegészítő dokumentumot, vagy azok egy 

részét, amennyiben ez az eljárás megfelelő lefolytatásához szükséges. 

                                                           
4
 Ez a fejlesztés alatt álló előzetes verzió linkje. Amikor rendelkezésre áll a teljes kész verzió, annak linkje 

kerül feltüntetésre, vagy egyéb módon elérhető lesz. 

5
 Összetettebb a helyzet a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások tekintetében, amelyekről a 

2014/24/EU irányelv 32. cikke és a 2014/25/EU irányelv 50. cikke rendelkezik, mivel e rendelkezések igen eltérő 

valós helyzetekre vonatkoznak.  

Egységes európai közbeszerzési dokumentum bekérése szükségtelen adminisztratív terhet jelentene, vagy 

egyéb tekintetben nem lenne helyénvaló 1) ahol csak egy, előre meghatározott résztvevő lehetséges (a két 

irányelvet tekintve, a 2014/24/EU irányelv 32. cikke (2) bekezdésének b) pontja, (3) bekezdésének b) és d) 

pontja, valamint (5) bekezdése, illetve a 2014/25/EU irányelv 50. cikkének c), e), f) és i) pontja), és 2) a 

sürgősségi helyzetből adódóan (a 2014/24/EU irányelv 32. cikke (2) bekezdésének c) pontja, illetve a 

2014/25/EU irányelv 50. cikkének d) és h) pontja) vagy árutőzsdén jegyzett és vásárolt áruk esetében az ügylet 

egyéni sajátosságai miatt (a 2014/24/EU irányelv 32. cikke (3) bekezdésének c) pontja és a 2014/25/EU irányelv 

50. cikkének g) pontja).  

Másrészt az egységes európai közbeszerzési dokumentum teljes körűen szerepet játszana és azt be kellene 

kérni a fennmaradó esetekben, amelyekre az jellemző, hogy egynél több a lehetséges résztvevő, nincs 

sürgősségi helyzet, és az ügylethez nem kötődnek egyéni sajátosságok; ez érvényesül a 2014/24/EU irányelv 32. 

cikke (2) bekezdésének a) pontja, (3) bekezdésének a) pontja és (4) bekezdése, valamint a 2014/25/EU irányelv 

50. cikkének a), b) és j) pontja tekintetében.  

6
 A 2014/24/EU irányelv 74–77. cikke, és a 2014/25/EU irányelv 91–94. cikke. 

7
 Az Európai Parlament és a Tanács 2014. február 26-i 2014/23/EU irányelve a koncessziós 

szerződésekről (HL L 94., 2014.3.28., 1. o.). 
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A gazdasági szereplő kizárható a közbeszerzési eljárásból, vagy ellene a nemzeti jognak megfelelően 

vád emelhető, ha az egységes európai közbeszerzési dokumentumban vagy – általánosabban – a 

kizárási okok fenn nem állásának és a kiválasztási kritériumok teljesülésének ellenőrzéséhez szükséges 

információk szolgáltatása során hamis nyilatkozatot tett, információkat tartott vissza, vagy nem tudja 

bemutatni a megkívánt kiegészítő dokumentumokat.  

A gazdasági szereplők később is felhasználhatják azt az egységes európai közbeszerzési 

dokumentumban megadott információt, amelyet egy korábbi közbeszerzési eljárásban már megadtak, 

amennyiben az információ továbbra is helytálló és releváns. Ennek a legkönnyebb módja, az 

információ beillesztése az új egységes európai közbeszerzési dokumentumba a megfelelő funkciókkal, 

amelyek e célra rendelkezésre állnak a fent említett elektronikus ESDP szolgáltatásban. Természetesen 

lehetőség lesz az információ ismételt felhasználására a másolás és beillesztés más formáinak 

segítségével is, például a gazdasági szereplő informatikai berendezésein (PC-n, táblagépen, szerveren 

...) tárolt információ felhasználásával. 

A 2014/24/EU irányelv 59. cikke (2) bekezdése második albekezdésének megfelelően az egységes 

európai közbeszerzési dokumentum kizárólag elektronikus formában fog rendelkezésre állni, azonban 

ez legkésőbb 2018. április 18-ig halasztható
8
. Ez azt jelenti, hogy legkésőbb 2018. április 18-ig az 

egységes európai közbeszerzési dokumentumnak mind elektronikus, mind pedig papíralapú változatai 

felhasználhatók. Az említett ESPD-szolgáltatás minden esetben lehetővé teszi a gazdasági szereplők 

számára, hogy elektronikusan töltsék ki az egységes európai közbeszerzési dokumentumukat, lehetővé 

téve számukra a felkínált lehetőségek minden előnyének kiaknázását (nem utolsósorban az információ 

újrafelhasználását). Olyan közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az elektronikus kommunikációt 

elhalasztották (amely legkésőbb 2018. április 18-ig szintén lehetséges), az ESPD-szolgáltatás lehetővé 

teszi a gazdasági szereplők számára elektronikusan kitöltött egységes európai közbeszerzési 

dokumentumuk kinyomtatását papíralapú dokumentumként, amelyet azután az elektronikus 

kommunikációtól eltérő módon eljuttathatnak az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató 

ajánlatkérőnek
9
. 

Az előzőkben említetteknek megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentumban a 

gazdasági szereplő hivatalosan kinyilvánítja, hogy a vonatkozó kizárási okok nem állnak fenn, hogy az 

adott kiválasztási kritériumoknak megfelel, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy megadja az 

ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő által kért releváns információkat.  

Amennyiben a közbeszerzések részekre vannak bontva, és a kiválasztási szempontok
10

 részenként 

változnak, az egységes európai közbeszerzési dokumentumot mindegyik részre vonatkozóan ki kell 

tölteni (vagy a részek olyan csoportjára, amelyekre ugyanazon kiválasztási szempontok vonatkoznak). 

A nyilatkozatnak emellett tartalmaznia kell, hogy a kiegészítő iratok
11

 kiállításáért melyik hatóság 

vagy harmadik fél a felelős, továbbá tartalmaznia kell a gazdasági szereplő arra vonatkozó hivatalos 

nyilatkozatát, hogy kérésre haladéktalanul be tudja mutatni az említett kiegészítő iratokat. 

                                                           
8
 Lásd a 2014/24/EU irányelv 90. cikkének (3) bekezdését. 

9
 Pdf fájlként is el tudják készíteni egységes európai közbeszerzési dokumentumukat, amely elektronikus 

úton mellékletként elküldhető. Ahhoz, hogy a gazdasági szereplők a későbbiekben újra fel tudják használni az 

információt, a kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot megfelelő elektronikus formában kell 

elmenteniük (mint pl. .xml). 

10
 Ez az eset lehetséges a legkisebb előírt árbevételnél, amelyet ilyen esetekben az egyes részek 

legnagyobb becsült értékének függvényében kell megállapítani. 



Közbeszerzési dokumentáció a MÁV Zrt. ajánlatkérő „Budapest-Ferencváros - Kelebia vasútvonal fővárosi 

nyomvonal - korrekciója projekt engedélyezési terveinek elkészítése” tárgyú közbeszerzési eljárásához 

32 

 

Az ajánlatkérő szervek vagy közszolgáltató ajánlatkérők dönthetnek úgy, vagy a tagállamok 

előírhatják
12

 számukra, hogy a kiválasztási szempontokról előírt információt egyetlen kérdésre 

korlátozzák arra vonatkozóan, hogy a gazdasági szereplők megfelelnek-e az előírt kiválasztási 

szempontoknak, igen vagy nem. Bár ezt további információ és/vagy dokumentáció bekérése követheti, 

körültekintően el kell kerülni azt, hogy túlzott adminisztratív terheket rójanak a gazdasági szereplőkre 

azáltal, hogy egy adott közbeszerzési eljárásban minden résztvevőtől szisztematikusan bekérik a 

tanúsítványokat vagy egyéb igazolásokat, illetve az olyan gyakorlatot, amelynek során 

megkülönböztető módon azonosítják be azokat a gazdasági szereplőket, amelyektől ilyen 

dokumentációt kérnek.  

Az ajánlatkérő szervek és a közszolgáltató ajánlatkérők azon kötelezettsége, hogy az érintett 

dokumentációt bármely tagállamban közvetlenül a díjmentes nemzeti adatbázishoz történő 

hozzáféréssel szerezzék be, akkor is fennáll, amikor a kiválasztási szempontokra kezdetben bekért 

információ az igen vagy nem válaszra szorítkozott. Ha ilyen elektronikus dokumentációt kérnek, akkor 

a gazdasági szereplők az érintett dokumentáció beszerzéséhez szükséges információt a kiválasztási 

szempontok ellenőrzésekor fogják megadni az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató 

ajánlatkérőnek, nem pedig közvetlenül az egységes európai közbeszerzési dokumentumban.    

Amennyiben a szükséges információ (például erkölcsi bizonyítvány) elektronikus úton elérhető az 

ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára, a gazdasági szereplő annak érdekében, 

hogy az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő hozzáférjen ezekhez az információkhoz, 

közölheti az információ elérési útját (meg kell adnia az adatbázis nevét, internetcímét, a keresett adat 

nyilvántartási számát stb.). Ennek közlésével a gazdasági szereplő hozzájárul ahhoz, hogy az 

ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő a személyes adatok feldolgozásáról szóló 

95/46/EK irányelvet
13

 végrehajtó nemzeti szabályoknak megfelelően hozzáférjen a vonatkozó 

dokumentumokhoz és különösen egyes különleges adatokat, például bűncselekményekre, 

büntetőítéletekre vagy biztonsági intézkedésekre vonatkozó adatokat tartalmazó 

dokumentumokhoz.  

A 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 64. cikkével összhangban az elismert gazdasági 

szereplők hivatalos jegyzékébe felvett vagy közjogi vagy magánjogi szervezetek által kiállított 

vonatkozó tanúsítványokkal rendelkező gazdasági szereplő a III–V. részben kért adatok 

vonatkozásában benyújthatja az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek a hivatalos 

jegyzékbe való felvételről az illetékes hatóság által kiadott igazolást, vagy az illetékes tanúsító 

szervezet által kibocsátott tanúsítványt. 

Azon gazdasági szereplőnek, amely egyedül vesz részt és a kiválasztási szempontok teljesítéséhez 

nem veszi igénybe más szervezetek kapacitásait, egy egységes európai közbeszerzési dokumentumot 

kell kitöltenie.  

                                                                                                                                                                                     
11

 Kivéve, ha az ajánlatkérő szervek vagy a közszolgáltató ajánlatkérők jelezték, hogy a követelmények 

teljesítéséről az első alkalommal elegendő az általános információ („igen”/„nem”). Erről a lehetőségről a 

további magyarázatot lásd lent. 

12
 Az ilyen előírások lehetnek általános jellegűek, vagy szorítkozhatnak csak bizonyos helyzetekre, pl. csak 

nyílt eljárásoknál, vagy kétszakaszos eljárásoknál csak akkor, amikor minden részvételre jelentkezőt felhívnak a 

részvételre. 

13
 Az Európai Parlament és a Tanács 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve a személyes adatok 

feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 281., 

1995.11.23., 31. o.). 
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Azon gazdasági szereplőnek, amely egyedül vesz részt, de a kiválasztási szempontok teljesítéséhez 

más szervezet vagy szervezetek kapacitásait veszi igénybe, biztosítania kell, hogy az ajánlatkérő szerv 

vagy a közszolgáltató ajánlatkérő a gazdasági szereplő egységes európai közbeszerzési dokumentuma 

mellett kézhez kapjon egy külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot is, amely minden 

egyes igénybe vett szervezet vonatkozásában tartalmazza a releváns információkat
14

. 

Végül, amennyiben a közbeszerzési eljárásban gazdasági szereplők egy csoportja – adott esetben 

ideiglenes társulás keretében – együttesen vesz részt, a II–V. részben foglalt információk tekintetében 

minden egyes részt vevő gazdasági szereplőnek külön egységes európai közbeszerzési 

dokumentumot kell benyújtania. 

Minden olyan esetben, amikor a gazdasági szereplő igazgatói, vezetői vagy felügyelői testületének 

egynél több tagja van, illetve e testületek képviseletére, az azokban való döntéshozatalra, vagy annak 

kontrolljára vonatkozó jogkörrel egynél több személy rendelkezik, lehetséges, hogy mindegyiküknek 

alá kell írnia ugyanazon egységes európai közbeszerzési dokumentumot a nemzeti szabályoktól 

függően, beleértve az adatvédelemre vonatkozó szabályokat. 

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum aláírását (aláírásait) illetően felhívjuk a figyelmet, 

hogy az egységes európai közbeszerzési dokumentumon előfordulhat, hogy nem szükséges aláírás, 

amennyiben az egységes európai közbeszerzési dokumentumot egy dokumentum csomag részeként 

küldik el, amelynek hitelességét és sértetlenségét a küldés módjánál megkövetelt aláírás(ok) biztosítja 

(biztosítják)
15

. 

Olyan közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az eljárást megindító felhívást az Európai Unió 

Hivatalos Lapjában tették közzé, a I. részben előírt információ automatikusan megjelenik, feltéve, 

hogy a fent említett elektronikus ESPD-szolgáltatást használják az egységes európai 

közbeszerzési dokumentum létrehozásához és kitöltéséhez.  

Ha az eljárást megindító felhívás nem jelent meg az EU Hivatalos Lapjában, akkor az 

ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek kell kitöltenie az információt, amely 

lehetővé teszi a közbeszerzési eljárás egyértelmű azonosítását. Az egységes európai közbeszerzési 

dokumentum minden szakaszában az összes egyéb információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie.  

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum a következő részekből és szakaszokból áll: 

– I. rész: A közbeszerzési eljárásra és az ajánlatkérő szervre vagy a közszolgáltató 

ajánlatkérőre vonatkozó információk 

– II. rész: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk 

– III. rész: Kizárási okok: 

– A: Büntetőeljárásban hozott ítéletekkel kapcsolatos okok (a 2014/24/EU irányelv 

57. cikkének (1) bekezdése értelmében alkalmazásuk kötelező. A 2014/25/EU irányelv 

80. cikkének (1) bekezdése értelmében alkalmazásuk az ajánlatkérő szervek számára 

                                                           
14

 Lásd a II. rész C. szakaszát. 

15
 Például, ha az ajánlatot és az azt kísérő egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyílt eljárásban 

olyan e-mail útján küldik el, amely a szükséges típusú elektronikus aláírással van ellátva, akkor előfordulhat, 

hogy az egységes európai közbeszerzési dokumentumon további aláírás(ok) nem szükséges(ek). Az is 

lehetséges, hogy az egységes európai közbeszerzési dokumentumon elektronikus aláírás sem szükséges, 

amennyiben az egységes európai közbeszerzési dokumentum elektronikus közbeszerzési platformba van 

illesztve, és a platform használatához elektronikus hitelesítésre van szükség. 
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is kötelező, míg azok a közszolgáltató ajánlatkérők, amelyek nem ajánlatkérő szervek, 

dönthetnek úgy, hogy alkalmazzák ezeket a kizárási szempontokat). 

– B: Adófizetési vagy a társadalombiztosítási járulék fizetésére vonatkozó 

kötelezettség megszegésével kapcsolatos okok (jogerős és kötelező határozat esetén 

alkalmazásuk a 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (2) bekezdése értelmében kötelező. 

Ugyanilyen feltételekkel alkalmazásuk az ajánlatkérő szervek számára is kötelező a 

2014/25/EU irányelv 80. cikkének (1) bekezdése értelmében, míg azok a 

közszolgáltató ajánlatkérők, amelyek nem ajánlatkérő szervek, dönthetnek úgy, hogy 

alkalmazzák ezeket a kizárási okokat). Felhívjuk a figyelmet arra, hogy egyes 

tagállamok nemzeti joga nem jogerős és kötelező határozatok esetén is kötelezővé 

teheti alkalmazásukat.). 

– C: Fizetésképtelenséggel, összeférhetetlenséggel vagy szakmai kötelességszegéssel 

kapcsolatos okok (lásd a 2014/24/EU 57. cikkének (4) bekezdését) (olyan esetek, 

amelyekben a gazdasági szereplők kizárhatók; tagállamuk kötelezővé teheti ezen okok 

alkalmazását az ajánlatkérő szervek számára. A 2014/25/EU irányelv 80. cikkének (1) 

bekezdése alapján minden közszolgáltató ajánlatkérő, függetlenül attól, hogy 

ajánlatkérő szerv-e, eldöntheti, hogy alkalmazza-e ezeket a kizárási okokat, vagy 

tagállamuk előírhatja számukra ezek alkalmazását). 

– D: Egyéb, adott esetben az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő 

tagállamának nemzeti jogszabályaiban előírt kizárási okok  

– IV. rész: Kiválasztási kritériumok
16

: 

– : Az összes kiválasztási szempont általános jelzése 

– A: Alkalmasság 

– B: Gazdasági és pénzügyi helyzet 

– C: Technikai és szakmai alkalmasság 

– D: Minőségbiztosítási rendszerek és környezetvédelmi vezetési szabványok
17

 
18

 

– V. rész: Az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának csökkentése
19

 

                                                           
16

 A 2014/25/EU irányelv 80. cikkének (2) bekezdése alapján a közszolgáltató ajánlatkérők – függetlenül 

attól, hogy ajánlatkérő szervek-e – eldönthetik, hogy alkalmazzák-e a 2014/24/EU irányelv 58. cikkében előírt 

kiválasztási szempontokat (IV. rész, A., B. és C. szakasz).  

17
 A 2014/25/EU irányelv nem írja elő kifejezetten a közszolgáltató ajánlatkérők számára az egységes 

európai közbeszerzési dokumentum alkalmazását minőségbiztosítási rendszerek és környezetvédelmi vezetési 

szabványok tekintetében (IV. rész, D. szakasz), azonban ezt gyakorlati okoknál fogva lehetővé kell tenni, mivel a 

2014/24/EU irányelv 62. cikke és a 2014/25/EU irányelv 81. cikke lényegében ugyanaz. 

18
 A 2014/25/EU irányelv 77. cikkének (2) bekezdése és 78. cikkének (1) bekezdése értelmében a 

közszolgáltató ajánlatkérőknek objektív szabályok és szempontok alapján kell kiválasztaniuk a résztvevőket. A 

fent leírtak szerint ezek bizonyos esetekben lehetnek a 2014/24/EU irányelvben előírt szempontok, vagy 

lényegileg azonos rendelkezéseket foglalhatnak magukba (lásd a 9. és a 11. lábjegyzetet). Az objektív szabályok 

és szempontok azonban szintén vonatkozhatnak egy adott közszolgáltató ajánlatkérőre vagy egy adott 

közbeszerzési eljárásra. Az ilyen esetekhez azonban nem alkalmazható az egységes formanyomtatvány.  

19
 A 2014/25/EU irányelv nem írja elő kifejezetten a közszolgáltató ajánlatkérők számára az egységes 

európai közbeszerzési dokumentum alkalmazását az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának 
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– VI. rész: Záró nyilatkozat 

 

 

1.22. Egyéb információk  

 

A Közbeszerzési Dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy ajánlatban 

megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig.  

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az eljárásban való részvétel feltétele a Közbeszerzési 

Dokumentumok legalább egy ajánlattevő vagy az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozó által 

történő igazolt elérése. 

Ajánlatkérő a Kbt. 71. §-ban foglaltak alapján biztosít hiánypótlási lehetőséget. 

Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdésével összhangban, amennyiben Ajánlattevő a hiánypótlás során 

az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásban, Ajánlatkérő egyszeri 

alkalommal biztosítja az új gazdasági szereplőre vonatkozóan a hiánypótlás lehetőségét.  

 

 

II. Szerződéstervezet 

 

(Külön dokumentumként kerül csatolásra.) 

 

III. Műszaki leírás 

 

 

A 150-es számú vasútvonal korrekciójának tervezési előkészítése. A vasútvonal Soroksári úti 

szakaszának Ferencváros rendező-pályaudvar térségébe történő áthelyezésével kapcsolatos 

tervezési feladatok, Budapest hosszú távú városfejlesztési-, valamint az Olimpiai Pályázat 

fejlesztési terveivel összhangban 

A projekt fő gazdasági-társadalmi célja a vasútvonal bevezető szakaszának a városszerkezet fejlődését 

lehetővé tevő áthelyezése és az országos hálózattal való kapcsolatának javítása. Az új nyomvonal 

hozzájárul a vasútvonal fővárosi közlekedési rendszerrel való kapcsolatának fejlődéséhez, amely 

összhangban van Budapest hosszú távú közlekedés- és városfejlesztési terveivel és lehetővé teszi a 

2024. évi olimpiai játékok Olimpiai park klaszter helyszíneinek felszabadítását.  

Teljes mennyiség 

A 150-es számú vasútvonal korrekciójának tervezési előkészítése. A vasútvonal Soroksári úti 

szakaszának Ferencvárosi rendező-pályaudvar területére történő áthelyezésével kapcsolatos tervezési 

feladatok, Budapest hosszú távú városfejlesztési-, valamint az Olimpiai Pályázat fejlesztési terveivel 

összhangban: 

- 1 db döntéselőkészítő tanulmány készítése 

- 1 db megvalósíthatósági tanulmány készítése 

- 1 db környezetvédelmi engedélyezési tervdokumentáció elkészítése és a környezetvédelmi 

engedély megszerzése 

                                                                                                                                                                                     
csökkentése tekintetében (V. rész), azonban ezt gyakorlati okoknál fogva lehetővé kell tenni, mivel a 

2014/24/EU irányelv 65. cikke és a 2014/25/EU irányelv 78. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy e részvevők 

számának bármilyen csökkentését objektív és megkülönböztetésmentes szempontok vagy szabályok alapján 

kell végezni. 
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- 1 db komplex engedélyezési tervdokumentáció készítése, a létesítési- és építési engedélyek 

megszerzése 

A nyertes Ajánlattevő feladata a tárgyi dokumentációban részletezett közlekedésfejlesztési 

elképzelés kidolgozása, döntéselőkészítő tanulmány keretén belül az átalakított közlekedési rend 

vasútforgalmi-, és üzemeltetési hatásvizsgálatának elkészítése, a városi kötöttpályás és egyéb 

közlekedési kapcsolatok fejlesztésének vizsgálata, a Csepeli iparvágányi kiszolgálásának 

biztosításával. A döntéselőkészítő tanulmányban megfogalmazott fejlesztési elvek elfogadását 

követően részletes megvalósíthatósági tanulmányt kell készíteni, ami alapján a kidolgozandó 

engedélyezési dokumentáció műszaki jellegű diszpozíciója egyértelműen meghatározható. A 

kiválasztott műszaki tartalomra környezetvédelmi hatásvizsgálat készítése, az engedélyezési eljárás 

lebonyolítása és az engedély megszerzése. Komplex műszaki engedélyezési (építési és a szükséges 

bontási) tervdokumentáció elkészítése. Az engedélyezési- és létesítési eljárások lefolytatása. 

Feladatleírás 

A projekt célja a döntéselőkészítő tanulmány és a megvalósíthatósági tanulmány eredményeképpen 

megfogalmazott változatra olyan engedélyezési tervek elkészítése, amely alapján az engedélyezési 

eljárás lefolytatható. 

A vasúti nyomvonal módosítása lehetséges Pesterzsébet megállót követően a Gubacsi-híd térségében 

kezdődik a Soroksári út alatti átvezetéssel a Határ út irányába. A Ferencvárosi rendező-pályaudvar felé 

az Illatos út felett különszintű műtárgyban folytatódik és részben a rendezővágányok felhasználásával 

kapcsolódik az 1. számú Keleti pu. – Hegyeshalom vasútvonalhoz. A nyugati és a keleti irányú 

kapcsolatokat elsődlegesen ún. deltakapcsolatok létesítésével kell biztosítani a rendező-pályaudvari 

funkciók felülvizsgálata és átalakítása mellett. 

A keleti irányú kapcsolat alternatívájaként vizsgálni kell: 

- Soroksár állomás előtti kiágazással a régi „Burma-vágány” és a 142. vonal nyomvonalán 

Kőbánya-Kispest állomás érintésével kialakított fejpályaudvari kapcsolatokat,  

Az elővárosi vasúti közlekedés új városi átadópontjának létesítési lehetőségét Határ úti metróállomás 

térségében. 

Részletes feladatleírás, a nyertes Ajánlattevő által elvégzendő feladatok többek között: 

1) Döntéselőkészítő tanulmány elkészítése 

 A projekt háttere, a fejlesztés indoklása 

o kapcsolódó városszerkezeti fejlesztési kérdések vizsgálata, kiemelten az Olimpiai 

fejlesztésekkel kapcsolatos kérdésekre 

o érintett városi kötöttpályás és egyéb közlekedési rendszerek fejlesztésének kérdése és 

lehetőségei  

o gazdasági-társadalmi elemzés (területi adottságok, térségi gazdasági, területfejlesztési, 

ingatlanfejlesztési, környezetvédelmi stb. folyamatok) 

o vasúti hálózati kapcsolatok elemzése, az üzemeltetési folyamatok ismertetése, kiemelten 

a Ferencváros Rendezőpályaudvar hálózati szerepére, valamint a kapcsolódó 

Ferencváros – Kelenföld közötti kapcsolat és a BILK kiszolgálás érintettségére, a 

hálózati adottságok értékelése (mennyiségi és minőségi mutatók, szolgáltatási színvonal 

stb.) 

o a területet érintő ismert városi és vasúti, valamint egyéb közlekedési fejlesztések 

bemutatása és összehangolása  

 A jelenlegi helyzet bemutatása, értékelése, elemzése  

o vasúti személy- és teherforgalmi adottságok, menetrendi kínálat 

o vasúti infrastruktúra állapot (a vasúti pálya és tartozékai, a személy- és áruforgalmi, 

valamint üzemi létesítmények) 
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o vasúti jármű- és eszköz adottságok, karbantartási-fenntartási helyzet 

o kapcsolódó közúti kötöttpályás személyforgalmi adottságok, menetrendi kínálat 

o kapcsolódó közúti kötöttpályás infrastruktúra állapot 

o kapcsolódó közúti kötöttpályás jármű- és eszköz adottságok, karbantartási-fenntartási 

helyzet 

o érintett ingatlanok tulajdoni ás ingatlanrendezési adottságai 

o az áthelyezésre kerülő vonalszakaszon a magasépítmények funkcionális és műszaki 

vizsgálata, a pótolandó funkciók meghatározása 

 Fejlesztési igények meghatározása 

o a kereslet (személy- és teherforgalmi) meghatározása a kapcsolódó fejlesztési 

projektekkel összhangban, rendszerszinten, a különböző üzemi „modulok” 

bemutatásával 

o funkcionális elemzések (eljutási mátrixok, műszaki paraméter lehetőségek és 

szükségletek) az igény alapú infrastruktúra fejlesztés érdekében,  

o ingatlanfejlesztés funkcionális igényeinek bemutatása 

o új megállóhely utasáramlásának, átszállási lehetőségeinek bemutatása, a létesítendő 

utasforgalmi létesítményekkel, környezeti rendezéssel 

 Fejlesztési lehetőségek műszaki ismertetése 

o SWOT elemzés készítése a műszaki célkitűzések meghatározásának érdekében 

fejlesztési (műszaki és hálózati) változatok alkotása, vizsgálata: kiinduló állapot 

ismertetése, a változatok meghatározásának szempontjai 

o a lehetséges változatokhoz tartozó beruházási költségek és a kivitelezési időszükséglet 

előtanulmány szintű meghatározása, az építési organizációs kérdések előzetes 

áttekintésével 

A munkarész célja a döntéshozók számára a projekt bemutatása, a kapcsolódó közlekedési rendszer- 

és hálózati szintű összefüggések ismertetése, a megoldási lehetőségek műszaki feltételrendszerének 

megvilágítása, a részletes megvalósíthatósági tanulmányban kidolgozásra kerülő változatok 

bemutatása és a továbbtervezéshez szükséges döntések meghozatala. A részletes megvalósíthatósági 

tanulmányban tovább vizsgálandó a projekt területi lehatárolása. 

2) Részletes megvalósíthatósági tanulmány (MT) elkészítése 

A döntéselőkészítő tanulmányban meghatározott változatok városszerkezeti, és –fejlesztési, vasúti 

hálózati, műszaki, valamint gazdasági megvalósíthatóságának részletes vizsgálata, a kapcsolódó 

forgalmi- és üzemi és egyéb elemzések elvégzésével. 

A tanulmány felépítésében feleljen meg az EU 2014-2020 között, a kohéziós eljárásokban alkalmazott 

infrastruktúrafejlesztésekre vonatkozó gazdasági és műszaki költségelemzések számára előírt 

feltételeknek.  

o a projekt meghatározása, a célok bemutatása és azok illeszkedése az EU és a szak- 

valamint várospolitikai fejlesztésekhez 

o keresleti modell felállítása, a kereslet meghatározása 

o forgalmi- üzemi változatok bemutatása, hatása a hálózat és a városi környezet 

működésére 

 menetrendi kérdések 

 kapacitásvizsgálatok 

 üzemeltetési- és fenntartási kérdések (vasúti és városi szempontokból is) 

o műszaki változatok kidolgozása 

 Infrastruktúrafejlesztések 

 természeti és épített ingatlan fejlesztések 

 környezetvédelmi kérdések, előzetes beavatkozások meghatározása, 

környezetvédelmi felmérések 

 műszaki kivitelezhetőség, beruházási költségek és kivitelezési időszükséglet 
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o a kiválasztott változat döntéshozók általi elfogadtatása 

o CBA elkészítése a kiválasztott változatra 

o A tanulmány készítőjének feladata a NIF Zrt. által kiírt/kiírni tervezett Kelenföld-

Ferencváros III. vágány kiépítése engedélyezési terv készítőjével, illetve a tárgyban 

elkészült tanulmánytervvel való összhang megteremtése, a szakmai illeszkedés 

biztosítása. 

 

3) Engedélyezési terv dokumentáció (ET) elkészítése a kiválasztott műszaki változatra a teljesség 

igénye nélkül: 

 forgalmi-üzemi vizsgálat a kiválasztott műszaki változatra  

 technológiai terv kidolgozása az új üzemi folyamatokra  

 környezetvédelmi hatásvizsgálat elkészítése, a környezetvédelmi engedély megszerzése  

 komplex szakági engedélyezési tervek elkészítése, az engedélyezési tervszinthez tartozó 

létesítési- és építési engedélyek megszerzése 

 önálló ingatlan fejezet, amely tartalmazza a kiindulási állapot szerinti,  valamint  a kialakuló 

infrastruktúrához igazodó ingatlan viszonyokat, végrehajtandó ingatlanrendezési  és egyéb 

szükséges feladatokat  

o tulajdonosi 

o ingatlan rendezési 

o ingatlan hasznosítási 

o környezetvédelmi, kármentesítési 

szempontok szerint  

 építés alatti organizációs kérdések megvizsgálása 

 vonatpótlás: A kivitelezés során a kapacitáskorlátozások közúti személyszállításra történő 

terelésének vizsgálata, infrastruktúra kialakítás és menetrendi összehangolások elkészítése 

 

A fenti feladatok során elvégzendő munkarészek (a teljesség igénye nélkül): 

 A keresleti igények meghatározása, a várható közlekedési (utas- és áruforgalmi) igények 

felmérése, a forgalmi helyzet részletes bemutatása és a forgalmi modell megalapozása. Az 

utas- és áruforgalmi igényeket befolyásoló tényezők, folyamatok várható alakulásának 

meghatározása. Részletes személy- és áruforgalmi prognózis készítése. 

 A magyar és az EU-s közlekedéspolitikához, jogszabályokhoz, közlekedésfejlesztési 

stratégiákhoz való illeszkedés vizsgálata. 

 Környezeti vizsgálat elvégzése (hatások összefoglalója), melynek célja, hogy feltárja a terület 

jelenlegi helyzetét, elemezze konfliktus pontjait, azok kialakulásának okait, illetve az eddigi 

intézkedések tapasztalatait. Ennek során részletesen be kell mutatni a projektben szereplő 

közlekedésfejlesztés környezetének közlekedés hálózati-, infrastrukturális-, szabályozási-, 

építészeti környezetét, kitérve a környezetvédelmi szempontokat is. 

 Környezeti hatástanulmány (továbbiakban KHT) készítése a 314/2005 (XII.25.) Korm. 

rendelet előírásai szerint, valamint közreműködés a környezetvédelmi engedélyezési 

eljárásban. 

 Az MT és az ET megvalósításához rendelkezésre álló tanulmányok, szakmai anyagok 

beszerzése, rendszerezése és értékelése. 

 Döntéselőkészítő tanulmány készítése az üzemeltetőnél (MÁV) jelenleg rendelkezésre álló 

térinformatikai és egyéb felmérésekből származó adatok alapján. 

 Lehetséges műszaki változatok meghatározása, vizsgálata: kiinduló állapot ismertetése, a 

változatok meghatározásának szempontjai, a személy- és áruszállítási kereslet alapján az 

infrastruktúra fejlesztés igényének meghatározása. Az üzemi modulok meghatározása. 

 Összehasonlító elemzés, átfogó nemzetgazdasági szintű hatékonyságvizsgálat. 

 Összefoglaló értékelés, javaslat az optimális változatra. 

 A kiválasztott változat részletes bemutatása. 
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 A kiválasztott változatra projektcsomagok kidolgozása, projektcsomag szintű hatások 

becslése, számszerűsítése (a projektcsomag szintű költségek és hasznok becslése, célja a 

projektcsomagok egymás közötti összehasonlíthatóságának biztosítása). 

 Pénzügyi és költség-haszon elemzés készítése több változatban, mely alátámasztja és 

megalapozza a döntést a kiválasztott változat vonatkozásában. 

 Az infrastruktúrafejlesztés leírása. Költségek részletes becslése (pl. beruházási költségek, 

üzemeltetési, fenntartási költség). 

 Hatások részletes becslése (a várható utas- és áruforgalmi volumenek, eljutási idők, az egyes 

szcenáriók várható környezeti és városszerkezeti hatásai). 

 Szükséges ingatlanrendezési tervek, a rendezési terv módosításához szükséges anyag 

összeállítása. 

 Intézményi, szervezeti, szabályozási és üzemeltetési irányelvek meghatározása. 

 A felszabaduló területek hasznosítási lehetőségei. 

 Funkcióvizsgálat, érzékenység- és kockázatelemzés. 

 A helyi és helyközi közösségi közlekedés résztvevőivel, az érintett önkormányzatokkal, az 

Olimpiai pályázat előkészítőivel, a NIF Zrt-vel egyeztetni szükséges. 

 A MÁV Dunai vasúti átkelőket érintő fejlesztési terveivel való összhang megteremtése. 

 Finanszírozási terv elkészítése. 

 A kiválasztott tervváltozatra tervezési feladat az engedélyezési tervek elkészítése és a 

környezeti hatástanulmány összeállítása. Vasúthatósági létesítési engedély, útépítési 

engedélyek, műtárgyépítési engedélyek és környezetvédelmi engedélyezési eljárások 

lefolytatása, építési és környezetvédelmi engedélyek megszerzése. 

 

 Törekedni kell az interoperabilitás feltételeinek biztosítására. 

 Már a tervezés során is kiemelt figyelmet kell fordítani Ferencváros Rendező-pályaudvar 

tervezett átépítése alatt a folyamatos üzemeltetés fenntarthatóságára és a BILK folyamatos 

kiszolgálásának biztosítására, illetve funkcióinak esetleges (pl. Rákos állomásra történő) 

áttelepítésének ütemezésére. 

A tervezés során figyelembe veendő egyéb kapcsolódó fejlesztések 

 A fejlesztést a Budapest – Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás magyarországi 

szakaszának az egyes kulcsfontosságú budapesti közlekedési beruházások előkészítésének 

forrásigényéről szóló 1372/2016. (VII. 20.) Korm. határozatban megfogalmazott 

teljesülésével összhangban kell elkészíteni.   

 Figyelembe kell venni a vasútüzemi és forgalmi viszonyokat jelentősen javító harmadik 

vágány megépítését a Keleti pu. - Ferencváros pu. - Kelenföld pu. szakaszon, mely 

szorosan kapcsolódik a CEF forrásokból átépíteni és bővíteni tervezett déli összekötő Duna-

híd projekthez.  

 A 150-es vonal ferencvárosi kiágazása a budai- és a pesti oldal irányában meghatározza a 

Ferencváros – Kelenföld közötti 3. vágány és a tervezett Danubius és Fradiváros 

megállóhelyek kialakíthatóságát, így különösen fontos a két projekt közös, összehangolt 

előkészítése.  

 Az Olimpiai park klaszter helyszíneinek felszabadítása okán szükségessé válik a Csepeli 

Szabadkikötő iparvágányait kiszolgáló Soroksári úti rendező-pályaudvar üzemi 

technológiájának átalakítása vagy akár áttelepítése is. A nagyvasúti összefüggéseken felül a 

fejlesztés érinti a H6-os HÉV meglévő nyomvonalát és távlati fejlesztési lehetőségeit a 

Közvágóhíd és a Határ út közötti szakaszon, valamint a 3-as és az 51-es villamosok 

vonalvezetését is a Határ út – Gubacsi út csomópont térségében. 

 Ferencváros rendező területén a Csepeli Szabadkikötő iparvágányaival való kapcsolatot 

biztosítani kell. Amennyiben a Soroksári úti rendező-pályaudvar áttelepítése is szükségessé 

válik, akkor annak funkcióját is e helyütt kell biztosítani. A vágányhálózat átépítése érinti az 

energiaellátás, a felsővezetéki rendszer, a biztosítóberendezés, a távközlés és a 
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forgalomirányítás létesítményeit is. A beruházás a vasúti infrastruktúra átépítése mellett 

jelentős közúti beavatkozásokat és vasúti- és városi közműkiváltásokat is tartalmaz.  

 A projekt a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér vasúti kapcsolatának biztosítása és a 

körvasúti megállóhelyek létesítése tárgyú fejlesztésekkel is összefüggésben áll 

A tervezési feladat ütemezése 

1) Döntéselőkészítő tanulmány elkészítése (60 nap) a szerződés hatálybalépésétől 

számított legfeljebb 60. nap 

2) Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése (60 nap)  a szerződés hatálybalépésétől 

számított legfeljebb 120. nap 

3) Engedélyezési tervdokumentáció elkészítése (180 nap) a szerződés hatálybalépésétől 

számított legfeljebb 300. nap 

4) A létesítési engedélyek megszerzése (120 nap)  a szerződés hatálybalépésétől 

számított legfeljebb 420. nap 

 

 

Az 1) és 2) munkarészeket illető döntéseket a Megrendelő által kiválasztott Testület (PIB) fogja 

meghozni, melyre a tanulmányok ismertetését követő 15 munkanap áll rendelkezésre. A döntések 

meghozatala érdekében a Bizottság folyamatos tájékoztatása szükséges már a tervezés korai 

szakaszában is. 

A döntéselkészítő tanulmányt és a megvalósíthatósági tanulmányt digitális, szerkeszthető és nem 

szerkeszthető formátumban, valamint 6-6 példány nyomtatott változatban kell szállítani. 

Az engedélyezési tervek végszállítása előtt 30 nappal bírálati engedélyezési tervet kell szállítani 

digitálisan (szerkeszthető és PDF), valamint papír alapon 4-4 példányban úgy, hogy a 

Megbízó/Üzemeltető által javasolt változtatásokat határidőn belül át lehessen vezetni. 

További kiegészítések:  

A tervező és a majdani kivitelező figyelmét fel kell hívni arra, hogy Ferencváros állomás területe 

rendkívül érzékeny. Vélhetően környezetében helyezkedhetett el az egykori Gubacs település, 

melynek régészeti feltárása a vasútépítés idején valószínűleg nem történhetett meg. A csomópont a II. 

világháború során a szövetségesek fontos célpontja volt, így bombázások sora érte, így 

lőszermentesítésére különös gondot kell fordítani.  
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IV. Igazolások, nyilatkozatok jegyzéke 

 

Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét, hogy az alábbi formanyomtatványok ajánlatkérő tartalmi 

elvárásait rögzítik, azok formájának alkalmazása nem kötelező. Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, 

hogy a formanyomtatványokért valamint azok használatáért az Ajánlatkérő felelősséget nem vállal, 

azaz Ajánlattevők a formanyomtatványokat saját felelősségükre alkalmazhatják.  

 

A nyilatkozatminták minden eleme esetében alkalmazandó a Kbt. 62. § (1) bekezdésében i) pontjában 

definiált hamis adat fogalma, mely szerint hamis adat az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási 

kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem megfelelő adat. 

Ajánlattevőknek a formanyomtatványokat értelemszerűen kell kitöltenie.  

Amennyiben a formanyomtatvány nem tartalmaz elegendő helyet Ajánlattevő nyilatkozatához, úgy a 

formanyomtatvány bővíthető. 

 

 

Ajánlatkérő az alábbi táblázatban feltüntetett sorrend szerint javasolja az ajánlat szerkezetét 

felépíteni. 

 

A nyilatkozatminták csoportosítása: 

1. Ajánlattételkor csatoltandó nyilatkozatok mintái 

2. Ajánlattételt követően Ajánlatkérő kérésére benyújtandó nyilatkozatok mintái 

3. Adott esetben az ajánlattétel során és az ajánlattételt követően IS benyújtandó 

dokumentumokat kísérő nyilatkozatok mintái 

4. Egyéb csatolandó dokumentumok 

 

Melléklet a 

formanyomtatványok 

között 

Iratanyag megnevezése 

1. Ajánlattételkor csatoltandó nyilatkozatok mintái 

 REGISZTRÁCIÓS LAP 

 Fedlap, amin fel kell tüntetni legalább az eljárás tárgyát 

1. sz. melléklet Felolvasólap 

1/1. sz. melléklet Ajánlati ár megbontása 

1/2. sz. melléklet A 2. értékelési részszemponthoz tartozó előírton felüli (60 hónap) 

szakmai tapasztalat időtartamának bemutatása a M/2.1. alkalmassági 

feltételben megjelölt szakember esetén 

 Oldalszámozott tartalomjegyzék  

 Közbeszerzési Dokumentáció elérésének igazolása 

2. sz. melléklet  EEKD 

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján közös 

ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön EEKD-t 

köteles csatolni! 



Közbeszerzési dokumentum a MÁV Zrt. ajánlatkérő „Budapest-Ferencváros - Kelebia vasútvonal fővárosi nyomvonal - 

korrekciója projekt döntéselőkészítő- és megvalósíthatósági tanulmányának, valamint komplex engedélyezési 

tervdokumentációjának elkészítése”tárgyú közbeszerzési eljárásához 

 

 

42 

 

2. sz. melléklet A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) által kitöltött 

Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) a 321/2015. 

(X.30.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése szerinti adatokkal kitöltve 

(adott esetben) 

3. sz. melléklet Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. § (2) bekezdése tekintetében 

4. sz. melléklet Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. § (4) bekezdése tekintetében 

5. sz. melléklet Nyilatkozat közös ajánlattételről (adott esetben) 

 Közös ajánlattevők megállapodása (adott esetben) 

6. sz. melléklet Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja 

tekintetében 

(nemleges nyilatkozat is csatolandó, közös ajánlattétel esetében 

ajánlattevőnként külön-külön kell csatolni) 

7. sz. melléklet Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 67. § (4) bekezdése tekintetében 

(közös ajánlattétel esetében ajánlattevőnként külön-külön kell 

csatolni) 

8. sz. melléklet Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 65. § (7) bekezdése tekintetében 

(közös ajánlattétel esetében ajánlattevőnként külön-külön kell 

csatolni, nemleges nyilatkozati is csatolandó) 

 

 

Az ajánlathoz csatolni kell ajánlattevő, az alvállalkozó vagy a 

kapacitást nyújtó szervezet (személy) részéről a jelentkezést aláíró 

és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre 

jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát/címpéldányait vagy a Ctv. 

9. §-a szerinti aláírási mintát egyszerű másolatban. Amennyiben az 

aláíró/szignáló személy nem cégjegyzésre jogosult az adott gazdasági 

szereplőnél, úgy továbbá csatolni kell az adott gazdasági szereplőnél 

cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő által aláírt meghatalmazást 

legalább teljes bizonyító erejű magánokirati formában, melynek 

tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását/szignómintáját is. 

9. sz. melléklet Nyilatkozat az elektronikus és a papír alapú példány egyezőségéről 

 A felhívásban és a Kbt.-ben előírt egyéb kötelezően csatolandó 

dokumentumok 

10. sz. melléklet Ajánlattevői nyilatkozat a szerződés kitöltéséhez. 

 Igazolás ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásáról 

11. sz. melléklet Nyilatkozat teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátásáról 

12. sz. melléklet Ajánlattevői nyilatkozat a felelősségbiztosításról 

 ütemezés bemutatása (GANTT-diagram) 

2. Ajánlattételt követően Ajánlatkérő kérésére benyújtandó nyilatkozatok mintái 

13. sz. melléklet Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okokról (Kbt. 62. § (1) bek. k) pont 

kb) alpontja  

(közös ajánlattétel esetében ajánlattevőnként külön-külön kell 

csatolni) 

14. sz. melléklet Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okokról (Kbt. 62. § (1) bek. k) pont 

kc) alpontja  

(közös ajánlattétel esetében ajánlattevőnként külön-külön kell 

csatolni) 

15. sz. melléklet Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő nyilatkozata a kizáró 

okok igazolásáról (adott esetben) 
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16. sz. melléklet P/1.: 

Nyilatkozat a közbeszerzés tárgyából származó (országos 

közforgalmú vasúti rehabilitációra/fejlesztésre vonatkozó 

döntéselőkészítő tanulmány és/vagy megvalósíthatósági tanulmány 

és/vagy komplex engedélyezési tervdokumentáció készítése) – 

általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételről a 321/2015. (X. 

30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja szerinti alkalmassági 

előírás vonatkozásában 

 

17. sz. melléklet A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozata a Kbt. 65. 

§ (8) bekezdés tekintetében a kárrendezésre vonatkozóan (adott 

esetben) 

18. sz. melléklet M/1.: Referencia nyilatkozat/igazolás a 321/2015. (X. 30.) Korm. 

rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja szerinti alkalmassági előírás 

vonatkozásában 

19. sz. melléklet M/2.: Nyilatkozat azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a 

megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, 

akiket ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe a 321/2015. (X. 30.) 

Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja szerinti alkalmassági 

előírás vonatkozásában 

20. sz. melléklet M/2.: Szakmai önéletrajzok 

21. sz. melléklet M/2.: Rendelkezésre állási nyilatkozat (az ajánlattevővel, illetve az 

alkalmasság igazolására bevont más szervezettel munkaviszonyban 

nem álló szakember esetén) 

22. sz. melléklet M/3.: Nyilatkozat statisztikai állományi létszámról 

23. sz. melléklet Nyilatkozat kamarai névjegyzéken szereplésről (szakemberek 

vonatkozásában) 

 M/4.: Kamarai tagságról szóló igazolás (ajánlattevő/közös 

ajánlattevők vonatkozásában) 

 A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses 

vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat, 

mely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges 

erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének 

időtartama alatt. (adott esetben) 

 Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó, vagy az alkalmasság 

igazolása tekintetében igénybe vett más szervezet az ajánlatban – 

átalakulásra hivatkozással – jogelődje bármely adatát fel kívánja 

használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, 

körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így 

különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat is. 

A jogutódlás kapcsán a Kbt. 65. § (11) bekezdése is irányadó. 

9. sz. melléklet Nyilatkozat az elektronikus és a papír alapú példány egyezőségéről 

3.Adott esetben AZ AJÁNLATTÉTEL SORÁN ÉS AZ AJÁNLATTÉTELT KÖVETŐEN 

IS benyújtandó dokumentumokat kísérő nyilatkozatok mintái 
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24. sz. melléklet Nyilatkozat folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról (adott 

esetben) 

Folyamatban levő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz 

csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet 

és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást mind 

az ajánlattevő, mind pedig adott esetben az ajánlatban megjelölt 

alvállalkozó(k) és/vagy kapacitásait rendelkezésre bocsátó 

szervezet(ek) vonatkozásában. Amennyiben ajánlattevő tekintetében 

nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban, úgy a nemleges tartalmú 

nyilatkozat csatolása szükséges. 

25. sz. melléklet Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy a Kbt. 44. § (1) bek. a alapján az 

ajánlatának egy részét üzleti titoknak minősíti, és ezáltal annak 

nyilvánosságra hozatalát megtiltja. (adott esetben) 

 Hiteles vagy felelős fordítások (adott esetben) 

26. sz. melléklet Felelős fordítás esetében az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy a nem 

magyar nyelven kiállított dokumentum tartalma teljes mértékben 

megegyezik a magyar fordítás tartalmával (adott esetben) 
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V. Nyilatkozatminták 
 

1. Ajánlattételkor csatoltandó nyilatkozatok mintái 
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R E G I S Z T R Á C I Ó S     L A P 

Igazolás a Közbeszerzési Dokumentáció letöltéséről 

 

„Budapest-Ferencváros - Kelebia vasútvonal fővárosi nyomvonal - korrekciója projekt 

döntéselőkészítő- és megvalósíthatósági tanulmányának, valamint komplex engedélyezési 

tervdokumentációjának elkészítése”tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 

 

 

 

A közbeszerzési eljárás dokumentumait elektronikusan letöltő cég adatai: 

 

Neve:   

 

Székhelye:  

 

Tel:    

 

Fax:     

 

Kapcsolattartó személy neve:  

 

Telefonszáma:  

 

E-mail: 

 

A fenti tárgyú közbeszerzési eljárásban kelt Közbeszerzési Dokumentáció sikeresen letöltésre került. 

 

Kitöltve elküldendő a nyiatrai.dorottya@mav.hu e-mail címre az ajánlattételi határidő lejártáig 

 

 

 

 

 

 

        ……………………. 

                cégszerű aláírás 

 

 

 

A regisztrációs lap visszaküldésével kell jelezni az Ajánlatkérő számára, ha valaki a meghirdetett 

közbeszerzési eljárásban, mint lehetséges ajánlattevő kíván szerepelni. 

Ajánlatkérő biztosítja, hogy a fent megadott adatokat csak és kizárólag az adott közbeszerzésieljárással 

kapcsolatosan használja fel, harmadik személy számára azokat ki nem adja. 

 

 

 

 

 

mailto:nyiatrai.dorottya@mav.hu
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1. sz. melléklet 

 

 

 

Felolvasólap 

 

Ajánlattevő neve:  

Ajánlattevő lakcíme / székhelye:  

Ajánlattevő levelezési címe:  

Ajánlattevő telefonszáma:  

Ajánlattevő telefaxszáma:  

Ajánlattevő kapcsolattartójának neve:  

Ajánlattevő kapcsolattartójának 

telefonszáma: 

 

Ajánlattevő kapcsolattartójának 

telefaxszáma: 

 

Ajánlattevő kapcsolattartójának e-mail 

címe: 

 

 

 

<Közös ajánlattétel esetén>: 

Közös ajánlattevő 1 neve:  

(vezető tag) 

 

Közös ajánlattevő lakcíme / székhelye:  

Közös ajánlattevő levelezési címe:  

Közös ajánlattevő telefonszáma:  

Közös ajánlattevő telefaxszáma:  

Közös ajánlattevő e-mail címe:  

 

Közös ajánlattevő 2 neve:  

(tag) 

 

Közös ajánlattevő lakcíme / székhelye:  

Közös ajánlattevő levelezési címe:  

Közös ajánlattevő telefonszáma:  

Közös ajánlattevő telefaxszáma:  

Közös ajánlattevő e-mail címe:  

(több közös ajánlattevő esetén tetszőleges számban ismételhető a fenti táblázat)> 

 

Közös ajánlattevők kapcsolattartójának 

neve: 

 

Közös ajánlattevők kapcsolattartójának 

lakcíme / székhelye: 

 

Közös ajánlattevők kapcsolattartójának 

levelezési címe: 

 

Közös ajánlattevők kapcsolattartójának 

telefonszáma: 

 

Közös ajánlattevők kapcsolattartójának 

telefaxszáma: 
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Közös ajánlattevő e-mail címe:  

 

 

 

1. Ajánlati ár nettó 
…………………………….. 

Ft
20

 

2. Az M/2.1. alkalmassági feltételben 

megjelölt szakember esetén az 

előírton felüli (60 hónap) szakmai 

tapasztalat időtartama
21

 

 ……………………………. befejezett év 

4. előteljesítés – I. ütem  …………………….. naptári nap 

5. előteljesítés – II. ütem  ………………….. naptári nap 

6. előteljesítés – III. ütem  ……………………. naptári nap 

 

 

Alulírott név mint a cégnév (székhely) ajánlattevő
22

 képviselője a MÁV Zrt., mint ajánlatkérő által 

indított „Budapest-Ferencváros - Kelebia vasútvonal fővárosi nyomvonal - korrekciója projekt 

döntéselőkészítő- és megvalósíthatósági tanulmányának, valamint komplex engedélyezési 

tervdokumentációjának elkészítése”tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az 

ajánlattevő a közbeszerzési eljárásban ajánlatot kíván tenni.  

 

 

Kelt: 

 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás a 

meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 

                                                           
20

 Az ajánlati ár megbontását tartalmazó táblázat Összesen sorában szereplő összeget kell Ajánlattevőnek a Felolvasólapra rávezetnie. Az 

Összesen sorban szereplő összegnek meg kell egyeznie a Felolvasó lapon szereplő összeggel, ellenkező esetben az ajánlat érvénytelenségét 
vonja maga után! Ajánlati árként kizárólag pozitív egész szám adható meg, a nulla, negatív vagy nem egész szám értékű megajánlás az 
ajánlat érvénytelenségét vonja maga után! 
21 A felolvasó lapon feltüntetett évek számához Ajánlatkérő az értékelés során nem adja hozzá az M/2.1 alkalmassági feltételben előírt 60 
hónap minimumkövetelményt. A felolvasó lapon Ajánlattevőnek a 60 hónapon felüli értéket kell feltüntetnie! A felolvasólapon befejezett 

gyakorlati évként kizárólag pozitív egész szám adható meg, a nem egész vagy negatív érték feltüntetése az ajánlat érvénytelenségét 

eredményezi. 
22 Közös ajánlattétel  esetén a felolvasólapot valamennyi ajánlattevőnek alá kell írnia. 
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1/1. sz. melléklet 

Ajánlati ár megbontása 

Alulírott név mint a cégnév (székhely) ajánlattevő
23

 képviselője a MÁV Zrt., mint ajánlatkérő által 

indított „Budapest-Ferencváros - Kelebia vasútvonal fővárosi nyomvonal - korrekciója projekt 

döntéselőkészítő- és megvalósíthatósági tanulmányának, valamint komplex engedélyezési 

tervdokumentációjának elkészítése” tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlati árat az alábbiak 

szerint adom meg: 

 

 

                                                           
23 Közös ajánlattétel  esetén a felolvasólapot valamennyi ajánlattevőnek alá kell írnia. 

 Feladat megnevezése Teljesítés határideje Vállalkozói díj 

összesen  

( %, nettó Ft) 

I. ütem 

 

Döntéselőkészítő tanulmány 

elkészítése  

 

A szerződés hatályba 

lépésétől számított 

legfeljebb 60. nap 7,5% 

 

nettó .……………… 

Ft 

I. ütem vállalkozói díja szerzői 

jogdíj nélkül 

nettó 

…………………….Ft 

I. ütem szerzői jogdíja nettó 

…………………….Ft 

II. ütem Megvalósíthatósági tanulmány 

elkészítése  

 

A szerződés hatályba 

lépésétől számított 

legfeljebb 120. nap 10% 

 

nettó 

………………Ft 

 

II. ütem vállalkozói díja szerzői 

jogdíj nélkül 
nettó 

…………………….Ft 

II. ütem szerzői jogdíja nettó 

…………………….Ft 

III. ütem Engedélyezési tervdokumentáció 

elkészítése  

 

A szerződés hatályba 

lépésétől számított 

legfeljebb 300. nap 
75% 

 

nettó ………………. 

Ft 

 

III. ütem vállalkozói díja szerzői 

jogdíj nélkül 
nettó 

…………………….Ft 

III. ütem szerzői jogdíja nettó 

…………………….Ft 

IV. ütem A létesítési engedélyek 

megszerzése 

 

A szerződés hatályba 

lépésétől számított 

legfeljebb 420. naptári 

nap (nem kötbérköteles 

határidő) 

7,5% 

 

nettó ………………. 

Ft 
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Kelt: 

 

 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás a 

meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 
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1/2. sz. melléklet  

3. értékelési szemponthoz tartozó előírton felüli (60 hónapon felüli) szakmai tapasztalat 

időtartamának bemutatása a M/2.1. alkalmassági feltételben megjelölt szakember esetén 

Alulírott név mint a cégnév (székhely) ajánlattevő
24

 képviselője a MÁV Zrt., mint ajánlatkérő által 

indított „Budapest-Ferencváros - Kelebia vasútvonal fővárosi nyomvonal - korrekciója projekt 

döntéselőkészítő- és megvalósíthatósági tanulmányának, valamint komplex engedélyezési 

tervdokumentációjának elkészítése”tárgyú közbeszerzési eljárásban a 3. értékelési szempont 

vonatkozásában az alábbiak szerint mutatjuk be az M/2.1. alkalmassági feltételben megjelölt 

szakember esetében az előírton felüli (60 hónapon felüli) szakmai tapasztalatot. Egyben nyilatkozom 

arról is, hogy az M/2.1. alkalmassági feltétel igazolásakor is a jelen nyilatkozatban megjelölt 

szakembert fogom bemutatni. 

 

Szakember megnevezése: 

Szakember végzettsége: 

Előírton felüli (60 hónapon 

felüli) szakmai gyakorlat 

kezdete: 

(év/hónap/nap) 

Előírton felüli (60 hónapon 

felüli) szakmai gyakorlat vége: 

(év/hónap/nap) 

Előírton felüli (60 hónapon 

felüli) szakmai gyakorlat rövid 

bemutatása: 

országos közforgalmú 

vasútvonal és állomás 

rehabilitációra/fejlesztésére 

vonatkozó megvalósíthatósági 

tanulmány és/vagy 

döntéselőkészítő tanulmány 

és/vagy engedélyezési tervek 

készítésére vonatkozó projekt 

irányítása területén szerzett 

projektvezetői gyakorlat 

   

   

   

A fenti táblázat alapján az összes gyakorlat:  ………… hónap 

Kelt: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24

 Közös ajánlattétel  esetén a felolvasólapot valamennyi ajánlattevőnek alá kell írnia. 

 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás a 

meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 
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2. sz. melléklet 

EGYSÉGES EURÓPAI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 

2016/S 252-464427 

 

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa 

I. rész: A közbeszerzési eljárásra és az ajánlatkérő szervre vagy a közszolgáltató ajánlatkérőre 

vonatkozó információk 

Olyan közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az eljárást megindító felhívást az Európai Unió 

Hivatalos Lapjában tették közzé, az I. részben előírt információ automatikusan beolvasásra 

kerül, feltéve, hogy az elektronikus ESPD-szolgáltatást
25

 használták az egységes európai közbeszerzési 

dokumentum kitöltéséhez. 

Az Európai Unió Hivatalos lapjában közzétett vonatkozó hirdetmény
26

 hivatkozási adatai: 

A Hivatalos Lap S sorozatának száma 252., dátum 2016.12.30., 4. oldal,  

a hirdetmény száma a Hivatalos Lap S sorozatban: 2016/S 252-464427 

Ha az eljárást megindító felhívás nem jelent meg az EU Hivatalos Lapjában, akkor az ajánlatkérő 

szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek kell kitöltenie az információt, amely lehetővé teszi a 

közbeszerzési eljárás egyértelmű azonosítását. 

Amennyiben nincs előírva hirdetmény közzététele az Európai Unió Hivatalos Lapjában, kérjük, hogy 

adjon meg egyéb olyan információt, amely lehetővé teszi a közbeszerzési eljárás egyértelmű 

azonosítását (pl. nemzeti szintű közzététel hivatkozási adata): [....] 

 

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

Az I. részben előírt információ automatikusan megjelenik, feltéve, hogy a fent említett elektronikus 

ESPD-szolgáltatást használják az egységes európai közbeszerzési dokumentum létrehozásához és 

kitöltéséhez. Ha nem, akkor ezt az információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie. 

A beszerző azonosítása
27

 Válasz:
 

Név: MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság 

Melyik beszerzést érinti? Válasz: 

A közbeszerzés megnevezése vagy rövid ismertetése
28

: „Budapest-Ferencváros - Kelebia 

vasútvonal fővárosi nyomvonal - 

korrekciója projekt döntéselőkészítő- és 

megvalósíthatósági tanulmányának, 

valamint komplex engedélyezési 

                                                           
25

 A Bizottság szervezeti egységei az elektronikus ESPD-szolgáltatást díjmentesen bocsátják az ajánlatkérő 

szervek, a közszolgáltató ajánlatkérők, a gazdasági szereplők, az elektronikus szolgáltatók és más érdekelt felek 

rendelkezésére. 
26

 Ajánlatkérő szervek részére: vagy az eljárást megindító felhívásként alkalmazott Előzetes tájékoztató, vagy 

Szerződésről szóló hirdetmény. Közszolgáltató ajánlatkérők részére: az eljárást megindító felhívásként 

alkalmazott Időszakos előzetes tájékoztató, Szerződésről szóló hirdetmény, vagy a Minősítési rendszer 

meglétéről szóló hirdetmény 
27

 A vonatkozó hirdetmény I. szakaszának I.1 pontjából átmásolandó információ. Közös közbeszerzés esetén 

kérjük feltüntetni minden résztvevő beszerző nevét. 
28

 Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 és II.1.3 pontját. 
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tervdokumentációjának elkészítése”  

Az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő által az 

aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
29

: 

[....] 

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum minden szakaszában az összes egyéb információt 

a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie. 

 

 

 

 

II. rész: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk 

A: A GAZDASÁGI SZEREPLŐRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

Azonosítás: Válasz: 

Név: [ ] 

Uniós adószám (HÉA-azonosító szám), adott esetben: [ ] 

Ha nincs uniós adószám (HÉA-azonosító szám), kérjük egyéb nemzeti 

azonosító szám feltüntetését, adott esetben, ha szükséges. 

[ ] 

Postai cím: [......] 

Kapcsolattartó személy vagy személyek
30

: [......] 

Telefon: [......] 

E-mail cím: [......] 

Internetcím (adott esetben): [......] 

  

Általános információ: Válasz: 

A gazdasági szereplő mikro-, kis- vagy középvállalkozás
31

? [ ] Igen [ ] Nem 

Csak ha a közbeszerzés fenntartott
32

: A gazdasági szereplő  

védett műhely, szociális vállalkozás
33

 vagy védett munkahely- 

teremtési programok keretében fogja teljesíteni a szerződést?  

Ha igen,  

mi a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű  

munkavállalók százalékos aránya?Ha szükséges, kérjük, adja meg, hogy az 

érintett munkavállalók a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű 

[ ] Igen [ ] Nem 

 

 

 

 

[...] 

 

                                                           
29

 Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 pontját. 
30

 Kérjük, ismételje meg a kapcsolattartó személyekre vonatkozó információt, ahányszor szükséges. 
31

 Lásd a Bizottság 2003. május 6-i ajánlását a mikro-, kis és középvállalkozások meghatározásáról (HL L 124., 

2003.5.20., 36. o.). Ez az információ csak statisztikai célból szükséges. Mikrovállalkozás: olyan vállalkozás, 

amely 10-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja 

meg a 2 millió eurót. Kisvállalkozás: olyan vállalkozás, amely 50-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek 

éves forgalma és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 10 millió eurót; Középvállalkozás: olyan 

vállalkozás, amely nem mikro- és nem kisvállalkozás, és amely 250-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek 

éves forgalma nem haladja meg az 50 millió eurót, és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 43 millió 

eurót. 
32

 Lásd a szerződésről szóló hirdetmény III.1.5. pontját. 
33

 Azaz fő célja a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű személyek szociális és szakmai beilleszkedése. 
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munkavállalók mely kategóriájába vagy kategóriáiba tartoznak.  

[....] 

Adott esetben, a gazdasági szereplő szerepel-e az elismert (minősített) 

gazdasági szereplők hivatalos jegyzékében, vagy rendelkezik-e azzal 

egyenértékű igazolással (pl. nemzeti (elő)minősítési rendszer keretében)? 

[ ] Igen [ ] Nem  

[ ] Nem alkalmazható 

Ha igen:  

Kérjük, válaszolja meg e szakasz további részeit, e rész B. szakaszát és 

amennyiben releváns, e rész C. szakaszát, adott esetben töltse ki az V. 

részt, valamint mindenképpen töltse ki és írja alá a VI. részt. 

 

a) Kérjük, adott esetben adja meg a jegyzék vagy az igazolás nevét és a 

vonatkozó nyilvántartási vagy igazolási számot: 

a) [......] 

b) Ha a felvételről szóló igazolás vagy tanúsítvány elektronikusan elérhető, 

kérjük, tüntesse fel: 

b) (internetcím, a kibocsátó 

hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos 

hivatkozási adatai): 

c) Kérjük, tüntesse fel a referenciákat, amelyeken a felvétel vagy a tanúsítás 

alapul, és adott esetben a hivatalos jegyzékben elért minősítést
34

: 

[......][......][......][......] 

c) [......] 

d) A felvétel vagy a tanúsítás az összes előírt kiválasztási szempontra kiterjed?  

d) [ ] Igen [ ] Nem 

Ha nem: 

Ezen kívül kérjük, hogy KIZÁRÓLAG akkor töltse ki a hiányzó 

információt a IV. rész A., B., C. vagy D. szakaszában az esettől függően,  

ha a vonatkozó hirdetmény vagy közbeszerzési dokumentumok ezt előírják: 

 

 

e) A gazdasági szereplő tud-e igazolást adni a társadalombiztosítási járulékok 

és adók megfizetéséről, vagy meg tudja-e adni azt az információt, amely 

lehetővé teszi az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára, 

hogy közvetlenül beszerezze azt bármely tagország díjmentesen hozzáférhető 

nemzeti adatbázisából? 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a 

következő információkat: 

 

e) [ ] Igen [ ] Nem 

 

 

(internetcím, a kibocsátó 

hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos 

hivatkozási adatai): 

[......][......][......][......] 

Részvétel formája: Válasz: 

A gazdasági szereplő másokkal együtt vesz részt a közbeszerzési eljárásban?
35

 [ ] Igen [ ] Nem
 

Ha igen, kérjük, biztosítsa, hogy a többi érintett külön egységes európai közbeszerzési dokumentum 

formanyomtatványt nyújtson be. 

Ha igen:  

a) Kérjük, adja meg a gazdasági szereplő csoportban betöltött 

szerepét (vezető, specifikus feladatokért felelős, ...): 

a): [......] 

                                                           
34

 A hivatkozások és a minősítés, ha van ilyen, a tanúsításon szerepelnek. 
35

 Nevezetesen egy csoport, konzorcium, közös vállalkozás vagy hasonló részeként. 
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b) Kérjük, adja meg, mely gazdasági szereplők a közbeszerzési 

eljárásban együtt részt vevő csoport tagjai: 

b): [......] 

c) Adott esetben a részt vevő csoport neve: c): [......] 

Részek Válasz: 

Adott esetben annak a résznek (azoknak a részeknek) a feltüntetése, 

amelyekre a gazdasági szereplő pályázni kíván: 

[ ] 

B: A GAZDASÁGI SZEREPLŐ KÉPVISELŐIRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

Adott esetben adja meg azon személyek nevét és címét, akik a jelen közbeszerzési eljárásban jogosultak 

képviselni a gazdasági szereplőt: 

Képviselet, ha van: Válasz: 

Teljes név; 

a születési idő és hely, ha szükséges: 

[......];  

[......] 

Beosztás/milyen minőségben jár el: [......] 

Postai cím: [......] 

Telefon: [......] 

E-mail cím: [......] 

Amennyiben szükséges, részletezze a képviseletre vonatkozó 

információkat (a képviselet formája, köre, célja stb.): 

[......] 

C: MÁS SZERVEZETEK KAPACITÁSAINAK IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ 

INFORMÁCIÓK 

Igénybevétel: Válasz: 

Az alábbi IV. részben feltüntetett kiválasztási kritériumoknak és (adott 

esetben) az alábbi V. részben feltüntetett kritériumoknak és 

szabályoknak való megfelelés során a gazdasági szereplő igénybe veszi-

e más szervezetek kapacitásait? 

[ ]Igen [ ]Nem 

Amennyiben igen, minden egyes érintett szervezetre vonatkozóan külön egységes európai közbeszerzési 

dokumentumban adja meg az e rész A. és B. szakaszában, valamint a III. részben meghatározott 

információkat, megfelelően kitöltve és az érintett szervezetek által aláírva. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy ennek magában kell foglalnia azokat a szakembereket vagy műszaki 

szervezeteket, akik/amelyek nem tartoznak közvetlenül a gazdasági szereplő vállalkozásához, különösen a 

minőség-ellenőrzés felelőseit, továbbá építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződés esetében azon 

szakembereket vagy műszaki szervezeteket, akiket/amelyeket a gazdasági szereplő a beruházás 

kivitelezéséhez igénybe vehet. 

Amennyiben a gazdasági szereplő által igénybe vett meghatározott kapacitások tekintetében ez releváns, 

minden egyes szervezetre vonatkozóan adja meg a IV. és az V. részben meghatározott információkat is
36

. 

D: Információk azokról az alvállalkozókról, akiknek kapacitásait a gazdasági szereplő nem veszi 

igénybe 

(Ezt a szakaszt csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő 

kifejezetten előírja ezt az információt.) 

                                                           
36

 Pl. a minőség-ellenőrzésben részt vevő műszaki szervezetek esetében: IV. rész C. szakasz, 3. pont. 
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Alvállalkozás: Válasz: 

Szándékozik-e a gazdasági szereplő a szerződés bármely 

részét alvállalkozásba adni harmadik félnek? 

[ ]Igen [ ]Nem 

 Ha igen, és amennyiben ismert, kérjük, sorolja 

fel a javasolt alvállalkozókat: 

 [...] 

Ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő kifejezetten kéri ezt az információt az e 

szakaszban lévő információn kívül, akkor kérjük, adja meg az e rész A. és B. szakaszában és a III. 

részben előírt információt mindegyik érintett alvállalkozóra (alvállalkozói kategóriára) nézve. 
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III. rész: Kizárási okok 

A: BÜNTETŐELJÁRÁSBAN HOZOTT ÍTÉLETEKKEL KAPCSOLATOS OKOK 

A 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (1) bekezdése a következő kizárási okokat határozza meg: 

1. 
Bűnszervezetben való részvéte

373
; 

2. Korrupció
38

; 

3. Csalás
39

; 

4. Terrorista bűncselekmény vagy terrorista csoporthoz kapcsolódó bűncselekmény
40

; 

5. Pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása
41

; 

6. 
Gyermekmunka és az emberkereskedelem más formá

428
 

Az irányelv 57. cikke (1) bekezdésében foglalt 

okokat végrehajtó nemzeti rendelkezések 

szerinti büntetőeljárásban hozott ítéletekkel 

kapcsolatos okok: 

Válasz: 

Jogerősen elítélték-e a gazdasági 

szereplőt vagy a gazdasági szereplő igazgató, 

vezető vagy felügyelő testületének tagját, illetve 

az e testületek képviseletére, az azokban való 

döntéshozatalra vagy azok kontrolljára 

vonatkozó jogkörrel rendelkező tagját a fent 

felsorolt okok valamelyikéért olyan ítéletben, 

amelyet nem több, mint öt évvel ezelőtt hoztak, 

vagy amelyben a közvetlenül meghatározott 

kizárás időtartama továbbra is alkalmazandó? 

[ ] Igen [ ] Nem 

 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, 

kérjük, adja meg a következő információkat: (internetcím, 

a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos 

hivatkozási adatai): [......][......][......][......]
43

 

                                                           
37

 A szervezett bűnözés elleni küzdelemről szóló, 2008. október 24-i 2008/841/IB tanácsi kerethatározat (HL L 

300., 2008.11.11., 42. o.) 2. cikkében meghatározottak szerint. 
38

 Az Európai Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő korrupció elleni 

küzdelemről szóló egyezmény (HL C 195., 1997.6.25., 1. o.) 3. cikkében és a Tanács 2003. július 22-i, a 

magánszektorban tapasztalható korrupció elleni küzdelemről szóló 2003/568/IB kerethatározatának (HL L 192., 

2003.7.31., 54. o.) 2. cikke (1) bekezdésében meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok magában foglalja az 

ajánlatkérő szerv (közszolgáltató ajánlatkérő) vagy a gazdasági szereplő nemzeti jogában meghatározott 

korrupciót is. 
39

 Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1. cikke értelmében (HL C 316., 

1995.11.27., 48. o.) 
40

 A terrorizmus elleni küzdelemről szóló, 2002. június 13-i 2002/475/IB tanácsi kerethatározat (HL L 164., 

2002.6.22., 3. o.) 1. és 3. cikkében meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok magában foglalja az említett 

kerethatározat 4. cikke szerinti, bűncselekményre való felbujtást, bűnsegélyt vagy kísérletet. 
41

 A pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának 

megelőzéséről szóló, 2005. október 26-i 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 309., 

2005.11.25., 15. o.) 1. cikkében meghatározottak szerint. 
42

 Az emberkereskedelem megelőzéséről, és az ellene folytatott küzdelemről, az áldozatok védelméről, valamint 

a 2002/629/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2011. április 5-i 2011/36/EU európai parlamenti és 

tanácsi irányelv (HL L 101., 2011.4.15., 1. o.) 2. cikkében meghatározottak szerint. 
43

 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
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Amennyiben igen, kérjük,
44

 adja meg a 

következő információkat: 

 

a) Dátum: [ ], pont(ok): [ ], ok(ok): [ ] 

a) Elítélés dátuma, adja meg, hogy az 1-6. 

pontok közül melyik érintett, valamint az ítélet 

okát (okait), 

 

b) Határozza meg az elítélt személyét [ ]; b) [......] 

c) Amennyiben az ítélet közvetlenül 

megállapítja: 

c) A kizárási időszak hossza [......] és az érintett pont(ok) 

[ ] 

 Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, 

kérjük, adja meg a következő információkat: (internetcím, 

a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos 

hivatkozási adatai): [......][......][......][......]
45

 

Ítéletek esetén hozott-e a gazdasági szereplő 

olyan intézkedéseket, amelyek a releváns 

kizárási okok ellenére igazolják 

megbízhatóságát
46

 (Öntisztázás)? 

[ ] Igen [ ] Nem 

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az 

intézkedéseket
47

: 

[......] 

 

B: ADÓFIZETÉSI VAGY A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK FIZETÉSÉRE 

VONATKOZÓ KÖTELEZETTSÉG MEGSZEGÉSÉVEL KAPCSOLATOS OKOK 

Adó vagy társadalombiztosítási járulék fizetése: Válasz: 

Teljesítette-e a gazdasági szereplő 

összes kötelezettségét az adók és 

társadalombiztosítási járulékok megfizetése 

tekintetében, mind a székhelye szerinti országban, 

mind pedig az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató 

ajánlatkérő tagállamában, ha ez eltér a székhely 

szerinti országtól? 

[ ] Igen [ ] Nem 

 Adók Társadalombiztosítási 

hozzájárulás 

Ha nem, akkor kérjük, adja meg a következő 

információkat: 

  

a) Érintett ország vagy tagállam a) [......] a) [......] 

b) Mi az érintett összeg? b) [......] b) [......] 

c) A kötelezettségszegés megállapításának módja:   

1) Bírósági vagy közigazgatási határozat:   

                                                           
44

 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
45

 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
46

  A 2014/24/EU irányelv 57. cikke (6) bekezdését végrehajtó nemzeti rendelkezésekkel összhangban. 

47
 
Az elkövetett bűncselekmény jellegét figyelembe véve (egyszeri, ismételt, szisztematikus) a magyarázatnak 

tükröznie kell e megtett intézkedések megfelelőségét.
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- Ez a határozat jogerős és végrehajtható? c1) [ ] Igen [ ] Nem c1) [ ] Igen [ ] Nem 

- Kérjük, adja meg az ítélet vagy a határozat dátumát. - [ ] Igen [ ] Nem - [ ] Igen [ ] 

Nem 

- Ítélet esetén, amennyiben erről  

közvetlenül rendelkezik, a kizárási időtartam hossza: 

- 

 

- 

[......] 

 

[......] 

- 

 

- 

[......] 

 

[......] 

2) Egyéb mód? Kérjük, részletezze: c2) [...] c2) [...] 

d) Teljesítette-e a gazdasági szereplő kötelezettségeit 

oly módon, hogy az esedékes adókat, 

társadalombiztosítási járulékokat és az esetleges 

kamatokat és bírságokat megfizette, vagy ezek 

megfizetésére kötelezettséget vállalt? 

d) [ ] Igen [ ] Nem 

 

Ha igen, kérjük, 

részletezze: [......] 

d) [ ] Igen [ ] Nem 

 

Ha igen, kérjük, részletezze: 

[......] 

Ha az adók vagy társadalombiztosítási járulékok 

befizetésére vonatkozó dokumentáció elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
48 

 

[......][......][......] 

 

C: FIZETÉSKÉPTELENSÉGGEL, ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGGEL VAGY SZAKMAI 

KÖTELESSÉGSZEGÉSSEL KAPCSOLATOS OKOK
49

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy e közbeszerzés alkalmazásában lehetséges, hogy a következő kizárási okok 

valamelyikét a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok pontosabban 

meghatározzák. Így például a nemzeti jog rendelkezhet úgy, hogy a „súlyos szakmai kötelességszegés” 

fogalma több különböző magatartásformát takarhat. 

Esetleges fizetésképtelenség, összeférhetetlenség vagy szakmai 

kötelességszegés 

Válasz: 

A gazdasági szereplő tudomása szerint megszegte-e [ ] Igen [ ] Nem 

kötelezettségeit a környezetvédelmi, a szociális és a 

munkajog terén
50

? 

Ha igen, hozott-e a gazdasági szereplő 

olyan intézkedéseket, amelyek e kizárási 

okok ellenére igazolják megbízhatóságát 

(Öntisztázás)? 

 

[ ] Igen [ ] Nem 

 

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse 

ezeket az intézkedéseket: [......] 

A gazdasági szereplő a következő helyzetek bármelyikében van-

e: 

a) Csődeljárás, vagy 

b) Fizetésképtelenségi eljárás vagy felszámolási eljárás alatt 

[ ] Igen [ ] Nem 

                                                           
48

 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
49

 Lásd a 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (4) bekezdését. 
50

 E közbeszerzés alkalmazásában a nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési 

dokumentumokban vagy a 2014/24/EU irányelv 18. cikke (2) bekezdésében hivatkozottak szerint. 
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áll, vagy 

c) Hitelezőkkel csődegyezséget kötött, vagy 

d) A nemzeti törvények és rendeletek szerinti hasonló eljárás 

következtében bármely hasonló helyzetben van
51

, vagy 

e) Vagyonát felszámoló vagy bíróság kezeli, vagy 

f) Üzleti tevékenységét felfüggesztette? 

Ha igen: 

 

- Kérjük, részletezze: - [......] 

- Kérjük, ismertesse az okokat, amelyek miatt mégis képes 

lesz az alkalmazandó nemzeti szabályokat és 

üzletfolytonossági intézkedéseket figyelembe véve a 

szerződés teljesítésére
52

. 

- [......] 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja 

meg a következő információkat: 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy 

testület, a dokumentáció pontos 

hivatkozási adatai): [......][......][......] 

Elkövetett-e a gazdasági szereplő súlyos szakmai 

kötelességszegést
53

? 

[ ] Igen [ ] Nem, 

Ha igen, kérjük, részletezze: [......] 

 Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő 

öntisztázó intézkedéseket?  

[ ] Igen [ ] Nem 

 Amennyiben igen, kérjük, ismertesse 

ezeket az intézkedéseket: [......] 

Kötött-e a gazdasági szereplő a verseny torzítását célzó 

megállapodástmás gazdasági szereplőkkel? 

[ ] Igen [ ] Nem 

Ha igen, kérjük, részletezze: [...] 

 Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő 

öntisztázó intézkedéseket?  

[ ] Igen [ ] Nem 

 Amennyiben igen, kérjük, ismertesse 

ezeket az intézkedéseket: [......] 

Van-e tudomása a gazdasági szereplőnek 

bármilyen összeférhetetlenségről
54

 a közbeszerzési eljárásban 

való részvételéből fakadóan? 

[ ] Igen [ ] Nem 

Ha igen, kérjük, részletezze: [...] 

                                                           
51

 Lásd a nemzeti jogot, a vonatkozó hirdetményt vagy a közbeszerzési dokumentumokat. 
52

 Ezt az információt nem kell megadni abban az esetben, ha az a)-f) pontokban fölsorolt esetek valamelyikében 

a gazdasági szereplők kizárását a nemzeti jogkötelezővé tette az eltérés lehetősége nélkül abban az esetben, ha 

a gazdasági szereplő mindazonáltal képes a szerződés teljesítésére. 
53

 Adott esetben lásd a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok 

meghatározásait. 
54

 A nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban jelzettek szerint. 
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Nyújtott-e a gazdasági szereplő vagy valamely hozzá 

kapcsolódó vállalkozás tanácsadást az ajánlatkérő szervnek 

vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek, vagy részt vett-e más 

módon a közbeszerzési eljárás előkészítésében? 

[ ] Igen [ ] Nem 

Ha igen, kérjük, részletezze: [...] 

Tapasztalta-e a gazdasági szereplő valamely korábbi 

közbeszerzési szerződés vagy egy ajánlatkérő szervvel kötött 

korábbi szerződés vagy korábbi koncessziós szerződés lejárat 

előtti megszüntetését vagy az említett korábbi szerződéshez 

kapcsolódó kártérítési követelést vagy egyéb hasonló 

szankciókat? 

[ ] Igen [ ] Nem 

Ha igen, kérjük, részletezze: [...] 

 Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő 

öntisztázó intézkedéseket?  

[ ] Igen [ ] Nem 

 Amennyiben igen, kérjük, ismertesse 

ezeket az intézkedéseket: [......] 

Megerősíti-e a gazdasági szereplő a következőket? [ ] Igen [ ] Nem 

a) A kizárási okok fenn nem állásának, illetve a kiválasztási 

kritériumok teljesülésének ellenőrzéséhez szükséges információk 

szolgáltatása során nem tett hamis nyilatkozatot, 

 

b) Nem tartott vissza ilyen információt,  

c) Késedelem nélkül be tudta nyújtani az ajánlatkérő szerv vagy 

a közszolgáltató ajánlatkérő által megkívánt kiegészítő iratokat, 

és 

 

d) Nem kísérelte meg jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő 

szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő döntéshozatali 

folyamatát, vagy olyan bizalmas információkat megszerezni, 

amelyek jogtalan előnyöket biztosítanának számára a 

közbeszerzési eljárásban, vagy gondatlanságból olyan 

félrevezető információkat szolgáltatni, amelyek érdemben 

befolyásolhatják a kizárásra, a kiválasztásra vagy az odaítélésre 

vonatkozó döntéseket. 

 

 

D: EGYÉB, ADOTT ESETBEN AZ AJÁNLATKÉRŐ SZERV VAGY A KÖZSZOLGÁLTATÓ 

AJÁNLATKÉRŐ TAGÁLLAMÁNAK NEMZETI JOGSZABÁLYAIBAN ELŐÍRT 

KIZÁRÁSI OKOK 

Tisztán nemzeti kizárási okok Válasz: 

Vonatkoznak-e a gazdasági szereplőre azok a tisztán nemzeti 

kizárási okok, amelyeket a vonatkozó hirdetmény vagy a 

közbeszerzési dokumentumok meghatároznak? 

[ ] Igen [ ] Nem 

Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési 

dokumentumokban megkívánt dokumentáció elektronikus formában 

rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a következő információkat: 

(internetcím, a kibocsátó hatóság 

vagy testület, a dokumentáció pontos 

hivatkozási adatai): 
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[......][......][......]
55

 

Amennyiben a tisztán nemzeti kizárási okok fennállnak, tett-e a 

gazdasági szereplő öntisztázó intézkedéseket? 

[ ] Igen [ ] Nem 

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket: [......] 

                                                           
55

 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
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IV. rész: Kiválasztási szempontok 

A kiválasztási szempontokat illetően (α szakasz vagy e rész A–D szakaszai), a gazdasági szereplő 

kijelenti a következőket: 

α: AZ ÖSSZES KIVÁLASZTÁSI SZEMPONT ÁLTALÁNOS JELZÉSE 

A gazdasági szereplőnek csak ezt a mezőt kell kitöltenie abban az esetben, ha az ajánlatkérő szerv vagy a 

közszolgáltató ajánlatkérő a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési 

dokumentumokban jelezte, hogy a gazdasági szereplő szorítkozhat a IV. rész α szakaszának kitöltésére 

anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát ki kellene töltenie: 

Minden előírt kiválasztási szempont 

teljesítése 

Válasz: 

Megfelel az előírt kiválasztási 

szempontoknak: 

[ ] Igen [ ] Nem 

A: ALKALMASSÁG SZAKMAI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE 

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az érintett 

kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó 

hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban. 

Alkalmasság szakmai tevékenység végzésére Válasz: 

1) Be van jegyezve a letelepedés helye szerinti 

tagállamának vonatkozószakmai vagy 

cégnyilvántartásába
56

: 

[...] 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, 

kérjük, adja meg a következő információkat: 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, 

a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[......][......][......] 

2) Szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződéseknél: [ ] Igen [ ] Nem 

A gazdasági szereplőnek meghatározott engedéllyel kell- 

e rendelkeznie vagy meghatározott 

szervezet tagjának kell-e lennie ahhoz, hogy a gazdasági 

szereplő letelepedési helye szerinti országban az adott 

szolgáltatást nyújthassa? 

 

 

Ha igen, kérjük, adja meg, hogy ez miben áll, és 

jelezze, hogy a gazdasági szereplő rendelkezik-

e ezzel: [...] [ ] Igen [ ] Nem 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, 

kérjük, adja meg a következő információkat: 

 

 (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, 

a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[......][......][......] 

                                                           
56

 A 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében leírtak szerint egyes tagállamok gazdasági szereplőinek egyes 

esetekben az adott mellékletben meghatározott egyéb követelményeknek is meg kell felelniük. 
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B: GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI HELYZET 

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az 

érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a 

vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban. 

Gazdasági és pénzügyi helyzet Válasz: 

1a) A gazdasági szereplő („általános”) éves árbevétele a 

vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési 

dokumentumokban előírt számú pénzügyi évben a következő: 

[......] év: [......] árbevétel: [......][...] 

pénznem  

év: [......] árbevétel: [......][...] pénznem 

év: [......] árbevétel: [......][...] pénznem 

Vagy (évek száma, átlagos árbevétel): 

[......],[......][...] pénznem 

1b) A gazdasági szereplő átlagos éves árbevétele a 

vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési 

dokumentumokban előírt számú évben a következő
57

 (): 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy 

testület, a dokumentáció pontos hivatkozási 

adatai):  

[......][......][......] 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, 

adja meg a következő információkat: 

 

2a) A gazdasági szereplő éves („specifikus”) árbevétele a 

szerződés által érintett üzleti területre vonatkozóan, a 

vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési 

dokumentumokban meghatározott módon az előírt pénzügyi 

évek tekintetében a következő: 

[......] év: [......] árbevétel: [......][...] 

pénznem  

év: [......] árbevétel: [......][...] pénznem 

év: [......] árbevétel: [......][...] pénznem 

Vagy  

2b) A gazdasági szereplő átlagos éves árbevétele a területen 

és a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési 

dokumentumokban előírt számú évben a következő
58

: 

(évek száma, átlagos árbevétel): 

[......],[......][...] pénznem 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, 

adja meg a következő információkat: 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy 

testület, a dokumentáció pontos hivatkozási 

adatai):  

[......][......][......] 

3) Amennyiben az (általános vagy specifikus) árbevételre 

vonatkozó információ nem áll rendelkezésre a kért időszak 

egészére vonatkozóan, kérjük, adja meg a gazdasági szereplő 

létrejöttének dátumát vagy azt az időpontot, amikor 

megkezdte üzleti tevékenységét: 

[......] 

4) A vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési 

dokumentumokban meghatározott pénzügyi 

mutatók
59

 tekintetében a gazdasági szereplő kijelenti, hogy 

(az előírt mutató azonosítása - x és 

y
60

 aránya - és az érték): [......], [......]
61

 

                                                           
57

 Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik. 
58

 Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik. 
59

 Pl. az eszközök és a források aránya. 
60

 Pl. az eszközök és a források aránya. 
61

 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
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az előírt mutató(k) tényleges értéke(i) a következő(k): 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, 

adja meg a következő információkat: 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy 

testület, a dokumentáció pontos hivatkozási 

adatai):  

[......][......][......] 

5) Szakmai felelősségbiztosításának biztosítási összege a 

következő: 

[......],[......][...] pénznem 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, 

adja meg a következő információkat: 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy 

testület, a dokumentáció pontos hivatkozási 

adatai):  

[......][......][......] 

6) Az esetleges egyéb gazdasági vagy pénzügyi 

követelmények tekintetében, amelyeket a vonatkozó 

hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban 

meghatároztak, a gazdasági szereplő kijelenti a következőket: 

[......] 

Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési 

dokumentumokban esetlegesen meghatározott vonatkozó 

dokumentáció elektronikus formában rendelkezésre áll, 

kérjük, adja meg a következő információkat: 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy 

testület, a dokumentáció pontos hivatkozási 

adatai):  

[......][......][......] 

 

C: TECHNIKAI ÉS SZAKMAI ALKALMASSÁG 

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az érintett 

kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó 

hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban. 

Technikai és szakmai alkalmasság Válasz: 

1a) Csak építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési 

szerződések esetében: 

Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó 

hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok 

határozzák meg): [...] 

A referencia-időszak folyamán
62

 a gazdasági szereplő a 

meghatározott típusú munkákból a következőket 

végezte: 

Munkák: [......] 

Ha a legfontosabb munkák megfelelő elvégzésére és 

eredményére vonatkozó dokumentáció elektronikus 

formában rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a következő 

információkat: 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai):  

[......][......][......] 

1b) Csak árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra 

irányuló közbeszerzési szerződések esetében: 

 

Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó 

hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok 

határozzák meg): [...] 

A referencia-időszak folyamán
63

 a gazdasági szereplő a  Leír összegek dátumok megren  

                                                           
62

 
Az ajánlatkérő szervek nem több, mint öt évet írhatnak elő, és elfogadhatnak öt évnél régebbi tapasztalatot.

 
63

 Az ajánlatkérő szervek nem több, mint három évet írhatnak elő, és elfogadhatnak három 

évnél régebbi tapasztalatot. 
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ás delők 

meghatározott típusokon belül a következő főbb 

szállításokat végezte, vagy a következő főbb 

szolgáltatásokat nyújtotta: A lista elkészítésekor 

kérjük, tüntesse fel az összegeket, a dátumokat és a 

közületi vagy magánmegrendelőket
64

: 

      

2) A gazdasági szereplő a következő szakembereket 

vagy műszaki szervezeteket
65

 veheti igénybe, különös 

tekintettel a minőség-ellenőrzésért felelős szakemberekre 

vagy szervezetekre: 

[......]  

 

[......] 

Építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési 

szerződések esetében a gazdasági szereplő a következő 

szakembereket vagy műszaki szervezeteket veheti 

igénybe a munka elvégzéséhez: 

 

3) A gazdasági szereplő a minőség biztosítása 

érdekében a következő műszaki hátteret veszi igénybe, 

valamint tanulmányi és kutatási létesítményei a 

következők: 

[.....] 

4) A gazdasági szereplő a következő ellátásilánc-

irányítási és ellenőrzési rendszereket tudja alkalmazni a 

szerződés teljesítése során: 

[......] 

5) Összetett leszállítandó termékek vagy teljesítendő 

szolgáltatások, vagy - rendkívüli esetben - különleges 

célra szolgáló termékek vagy szolgáltatások esetében: 

 

A gazdasági szereplő lehetővé teszi termelési vagy 

műszaki kapacitásaira, és amennyiben szükséges, a 

rendelkezésére állótanulmányi és kutatási 

eszközökre és minőségellenőrzési 

intézkedéseire vonatkozó vizsgálatok
66

 elvégzését. 

[ ] Igen [ ] Nem 

6) A következő iskolai végzettséggel és 

szakképzettséggel rendelkeznek: 

 

a) A szolgáltató vagy maga a vállalkozó, és/vagy (a 

vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési 

dokumentumokban foglalt követelményektől függően) 

a) [......] 

b) Annak vezetői személyzete: b) [......] 

7) A gazdasági szereplő a következő környezetvédelmi 

intézkedéseket tudja alkalmazni a szerződés teljesítése 

[......] 
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 Vagyis minden megrendelőt fel kell sorolni, és a listának tartalmaznia kell mind a közületi, mind pedig a 

magánmegrendelőket az érintett szállítások vagy szolgáltatások tekintetében. 
65

 Azon szakemberekre és műszaki szervezetekre vonatkozóan, akiket/amelyeket nem közvetlenül a gazdasági 

szereplő vállalkozása alkalmaz, ám akik/amelyek kapacitását a gazdasági szereplő igénybe veszi, a II. rész C. 

szakaszában meghatározottak szerint, külön-külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot kell kitölteni. 
66

 A vizsgálatot az ajánlatkérő szerv vagy - amennyiben az utóbbi ezt jóváhagyja - nevében a szállító/szolgáltató 

székhelye szerinti ország egy erre illetékes hivatalos szerve végezheti el. 
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során: 

8) A gazdasági szereplő éves átlagos statisztikai 

állományi-létszáma és vezetői létszáma az utolsó három 

évre vonatkozóan a következő volt: 

Év, éves átlagos statisztikai állományi-létszám:  

[......],[......], 

[......],[......], 

[......],[......], 

Év, vezetői létszám: 

[......],[......], 

[......],[......],  

[......],[......] 

9) A következő eszközök, berendezések vagy műszaki 

felszerelések fognak a gazdasági szereplő rendelkezésére 

állni a szerződés teljesítéséhez: 

[......] 

10) A gazdasági szereplő a szerződés következő részére 

(azaz százalékára) nézve kíván esetleg harmadik féllel 

szerződést kötni
43

: 

[......] 

11) Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési 

szerződésesetében: 

[ ] Igen [ ] Nem 

A gazdasági szereplő szállítani fogja a leszállítandó 

termékekre vonatkozó mintákat, leírásokat vagy 

fényképeket, amelyeket nem kell hitelességi 

tanúsítványnak kísérnie; 

[ ] Igen [ ] Nem 

Adott esetben a gazdasági szereplő továbbá kijelenti, 

hogy rendelkezésre fogja bocsátani az előírt hitelességi 

igazolásokat. 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, 

kérjük, adja meg a következő információkat: 

[......][......][......] 

12) Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési 

szerződésesetében: 

[ ] Igen [ ] Nem 

Rendelkezésre tudja-e bocsátani a gazdasági szereplő a 

vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési 

dokumentumokban foglalt, a hatáskörrel rendelkezőként 

elismert hivatalos minőségellenőrző intézetek vagy 

hivatalok által kiállított bizonyítványokat, amelyek 

műszaki leírásokra vagy szabványokra való egyértelmű 

hivatkozással igazolják a termékek megfelelőségét? 

 

Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg ennek okát, és 

azt, hogy milyen egyéb bizonyítási eszközök bocsáthatók 

rendelkezésre: 

[...] 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai):  

[......][......][......] 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, 

kérjük, adja meg a következő információkat: 
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D: MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZEREK ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VEZETÉSI 

SZABVÁNYOK 

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben a 

minőségbiztosítási rendszereket és/vagy környezetvédelmi vezetési szabványokat az ajánlatkérő szerv vagy a 

közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott 

közbeszerzési dokumentumokban. 

Minőségbiztosítási rendszerek és környezetvédelmi vezetési 

szabványok 

Válasz: 

Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő olyan, független testület 

által kiállított igazolást, amely tanúsítja, hogy a gazdasági 

szereplő egyes meghatározott minőségbiztosítási 

szabványoknak megfelel, ideértve a fogyatékossággal élők 

számára biztosított hozzáférésére vonatkozó szabványokat is? 

[ ] Igen [ ] Nem 

Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg ennek okát, valamint 

azt, hogy milyen egyéb bizonyítási eszközök bocsáthatók 

rendelkezésre a minőségbiztosítási rendszert illetően: 

[......] [......] 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja 

meg a következő információkat: 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy 

testület, a dokumentáció pontos hivatkozási 

adatai): 

[......][......][......] 

Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő olyan, független testület 

által kiállított igazolást, amely tanúsítja, hogy a gazdasági 

szereplő az előírt környezetvédelmi vezetési rendszereknek 

vagy szabványoknak megfelel? 

[ ] Igen [ ] Nem 

Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg ennek okát, valamint 

azt, hogy milyen egyéb bizonyítási eszközök bocsáthatók 

rendelkezésre a környezetvédelmi vezetési rendszereket vagy 

szabványokat illetően: 

 

[......] [......] 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja 

meg a következő információkat: 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy 

testület, a dokumentáció pontos hivatkozási 

adatai):  

[......][......][......] 

43
 Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a gazdasági szereplő úgy határozott, hogy a szerződés egy 

részére alvállalkozói szerződést köt, és az alvállalkozó kapacitásait igénybe veszi annak a résznek a 

teljesítéséhez, akkor kérjük, hogy mindegyik ilyen alvállalkozóra nézve külön egységes európai közbeszerzési 

dokumentumot töltsön ki, lásd a fenti II. rész C. szakaszát. 
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V. rész: Az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának csökkentése 

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, ha az ajánlatkérő szerv 

vagy a közszolgáltató ajánlatkérő meghatározta az ajánlattételre vagy a párbeszédben való részvételre 

felhívandó részvételre jelentkezők számának csökkentésére alkalmazandó objektív és 

megkülönböztetésmentes szempontokat vagy szabályokat. Ez az információ, amelyhez kapcsolódhatnak a 

tanúsítványokra és egyéb igazolásokra (és azok típusára) vonatkozó követelmények, ha vannak ilyenek, a 

vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban található. 

Csak meghívásos eljárás, tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd és innovációs partnerség esetében: 

A gazdasági szereplő kijelenti a következőket: 

A számok csökkentése Válasz: 

A gazdasági szereplő a következő módon felel meg a 

részvételre jelentkezők számának csökkentésére 

alkalmazandó objektív és megkülönböztetésmentes 

szempontoknak vagy szabályoknak: 

[....] 

Amennyiben bizonyos tanúsítványok vagy egyéb 

igazolások szükségesek, kérjük, tüntesse 

fel mindegyikre nézve, hogy a gazdasági szereplő 

rendelkezik-e a megkívánt dokumentumokkal: 

[ ] Igen [ ] Nem
67

 

 

Ha e tanúsítványok vagy egyéb igazolások valamelyike 

elektronikus formában rendelkezésre áll
68

, kérjük, 

hogy mindegyikre nézve adja meg a következő 

információkat: 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai):  

[......][......][......]
69

 

 

VI. rész: Záró nyilatkozat 

Alulírott(ak) a hamis nyilatkozat következményeinek teljes tudatában kijelenti(k), hogy a fenti II-V. részben 

megadott információk pontosak és helytállóak. 

Alulírott(ak) kijelenti(k), hogy a hivatkozott tanúsítványokat és egyéb igazolásokat kérésre képes(ek) lesz(nek) 

késedelem nélkül rendelkezésre bocsátani, kivéve amennyiben: 

a) Az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek lehetősége van arra, hogy egy bármely 

tagállamban lévő, ingyenesen hozzáférhető nemzeti adatbázisba belépve közvetlenül hozzájusson a kiegészítő 

iratokhoz
70

, vagy 

b) Legkésőbb 2018. október 18-án
71

 az ajánlatkérő szervezetnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek már 

birtokában van az érintett dokumentáció. 

Alulírott(ak) hozzájárul(nak) ahhoz, hogy [az I. rész A. szakaszában megadott ajánlatkérő szerv vagy 

                                                           
67

 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
68

 Kérjük, egyértelműen adja meg, melyik elemre vonatkozik a válasz. 
69

 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
70

 Feltéve, hogy a gazdasági szereplő megadta a szükséges információt (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy 

testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai), amely ezt lehetővé teszi az ajánlatkérő szerv vagy a 

közszolgáltató ajánlatkérő számára. Amennyiben szükséges, ehhez csatolni kell a hozzáférésre vonatkozó 

jóváhagyást. 
71

 A 2014/24/EU irányelv 59. cikke (5) bekezdése második albekezdésének nemzeti végrehajtásától függően. 
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közszolgáltató ajánlatkérő] hozzáférjen a jelen egységes európai közbeszerzési dokumentum [a megfelelő 

rész/szakasz/pont azonosítása] alatt a [a közbeszerzési eljárás azonosítása: (rövid ismertetés, hivatkozás 

az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett hirdetményre, hivatkozási szám)] céljára megadott 

információkat igazoló dokumentumokhoz. 

Keltezés, hely, és - ahol megkívánt vagy szükséges - aláírás(ok): [......] 

 

 

(Cégszerű aláírás a 

kötelezettségvállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy 

aláírás a 

meghatalmazott/meghatalmaz

ottak részéről)
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3. sz. melléklet 

 

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. § (2) bekezdése tekintetében 

 

Alulírott <képviselő / meghatalmazott neve> a(z) <cégnév> (<székhely>) ajánlattevő képviseletében a 

MÁV Zrt. által indított „Budapest-Ferencváros - Kelebia vasútvonal fővárosi nyomvonal - 

korrekciója projekt döntéselőkészítő- és megvalósíthatósági tanulmányának, valamint komplex 

engedélyezési tervdokumentációjának elkészítése”tárgyú közbeszerzési eljárásban ezúton 

nyilatkozom, hogy – az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban foglalt 

valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki specifikáció gondos 

áttekintése után – a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy a 

közbeszerzési eljárás dokumentumaiban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és 

azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk. 

 

A közbeszerzési eljárás során az általunk képviselt cég nyertességének kihirdetése esetére vállaljuk a 

szerződés megkötését a Közbeszerzési dokumentumokban szereplő tartalommal és annak teljesítését 

az ajánlatban megjelölt ellenszolgáltatás mellett. 

 

Ajánlatunkat az ajánlattételi határidőtől számított 60 napig fenntartjuk. 

 

A tárgyi közbeszerzési eljárásban megkötendő szerződésben foglalt feladataink ellenértéke a szerződés 

teljesítésével kapcsolatban felmerült valamennyi költséget, díjat stb. tartalmaz. 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

……………………………….. 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás 

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 
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4. sz. melléklet 

 

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. § (4) bekezdése tekintetében
72

 

 

 

Alulírott <képviselő / meghatalmazott neve> a(z) <cégnév> (<székhely>) ajánlattevő képviseletében 

ezúton nyilatkozom a MÁV Zrt., mint ajánlatkérő által „Budapest-Ferencváros - Kelebia 

vasútvonal fővárosi nyomvonal - korrekciója projekt döntéselőkészítő- és megvalósíthatósági 

tanulmányának, valamint komplex engedélyezési tervdokumentációjának elkészítése”tárgyban 

indított közbeszerzési eljárásban, hogy a kis- és középvállalkozásokról
73

, fejlődésük támogatásáról 

szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint az általam képviselt ajánlattevő  

 

 mikrovállalkozásnak  

 kisvállalkozásnak  

 középvállalkozásnak  

 e törvény hatálya alá nem tartozónak
74

 minősül. 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

……………………………….. 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás 

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 

                                                           
72 Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevőnek ki kell töltenie és be kell nyújtania. 
73 2004. XXXIV. törvény (Kkvtv.) 2-3. §-ai értelmében: 

/A kis- és középvállalkozások meghatározása 

2. § A törvény hatálya a mikro-, kis- és középvállalkozásokra (a továbbiakban: KKV), valamint a KKV-k támogatására és az azzal 
kapcsolatos adatszolgáltatásra terjed ki. 

3. § (1) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek 

a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és 
b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő 

forintösszeg. 

(2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek 
a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és 

b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 

(3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek 
a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és 

b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 

(4) Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése - tőke 
vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot. 

(5) A (4) bekezdésben foglalt korlátozó rendelkezést nem kell alkalmazni a 19. § 1. pontjában meghatározott befektetők részesedése 

esetében. 
(6) Ahol jogszabály „KKV-t”, „mikro-, kis- és középvállalkozást”, illetve „kis- és középvállalkozást” említ, azon - ha törvény másként nem 

rendelkezik az e törvény szerinti KKV-t kell érteni./ 

 
74 A megfelelő aláhúzandó! 
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5. sz. melléklet 

 

 

Nyilatkozat közös ajánlattételről
75

 

 

Alulírottak <képviselő / meghatalmazott neve>  mint a(z) <cégnév> (<székhely>) ajánlattevő és 

<képviselő / meghatalmazott neve> mint a(z) <cégnév> (<székhely>) ajánlattevő képviselői 

nyilatkozunk, hogy a MÁV Zrt. mint ajánlatkérő által „Budapest-Ferencváros - Kelebia vasútvonal 

fővárosi nyomvonal - korrekciója projekt döntéselőkészítő- és megvalósíthatósági 

tanulmányának, valamint komplex engedélyezési tervdokumentációjának elkészítése”tárgyban 

indított közbeszerzési eljárásban a(z) <cégnév> (<székhely>), valamint a(z) <cégnév> (<székhely>) 

közös ajánlatot nyújt be. 

 

A közös ajánlattevők egymás közötti és külső jogviszonyára a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 

évi V. törvény (Ptk.) 6:29. §-ában és 6:30. §-ában foglaltak irányadóak. 

 

Közös akarattal ezennel úgy nyilatkozunk, hogy a közös ajánlattevők képviseletére, a nevükben 

történő eljárásra a(z) <cégnév> (<székhely>) teljes joggal jogosult. 

 

Kijelentjük továbbá, hogy ajánlatunkhoz csatoljuk az általunk, mint közös ajánlattevők által kötött 

megállapodást, amely részletesen rendelkezik a felelősség (kötelező egyetemleges felelősség), a 

képviselet és a feladatmegosztás kérdéseiről. 

 

Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlattétel esetén a közös ajánlatot benyújtó gazdasági 

szereplők személyében az ajánlatételi határidő lejárta után változás nem következhet be sem a 

közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés teljesítése során.  

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

……………………………… ……………………………… 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás 

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás 

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 

                                                           
75

 Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevőnek alá kell írnia.. 



Közbeszerzési dokumentum a MÁV Zrt. ajánlatkérő „Budapest-Ferencváros - Kelebia vasútvonal fővárosi nyomvonal - 

korrekciója projekt döntéselőkészítő- és megvalósíthatósági tanulmányának, valamint komplex engedélyezési 

tervdokumentációjának elkészítése”tárgyú közbeszerzési eljárásához 
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6. sz. melléklet 

 

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja tekintetében
76

 

 

Alulírott <képviselő / meghatalmazott neve> a(z) <cégnév> (<székhely>) ajánlattevő képviseletében a 

MÁV Zrt. mint ajánlatkérő által a „Budapest-Ferencváros - Kelebia vasútvonal fővárosi 

nyomvonal - korrekciója projekt döntéselőkészítő- és megvalósíthatósági tanulmányának, 

valamint komplex engedélyezési tervdokumentációjának elkészítése”tárgyban indított 

közbeszerzési eljárásban megkötésre kerülő szerződés teljesítése során  

 

a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontban foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy a jelen 

közbeszerzési eljárás tekintetében 

 

nem kívánok alvállalkozót igénybe venni.
77

 

 

 

VAGY 
 

a közbeszerzés alábbi része(i) tekintetében kívánok alvállalkozót igénybe venni:
78

 

            

            

            . 

 

a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy a jelen 

ajánlat benyújtásakor ismert alvállalkozó(k) az alábbi(ak):  

 

Alvállalkozó neve: Alvállalkozó székhelye / lakcíme: 

  

  

  

 

Nyilatkozom, hogy Kbt. 138. § (1) alapján az alvállalkozók teljesítési aránya a szerződés értékének 

50%-át nem haladja meg. 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap)……………………………… 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás 

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 

                                                           
76

 Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatot valamennyi közös ajánlattevő vonatkozásában szükséges benyújtani! 
77

 Az állítás helyessége esetében kérjük aláhúzni! 
78

 Az állítás helyessége esetén kérjük aláhúzni és kitölteni! 
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7. sz. melléklet 

 

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 67. § (4) bekezdése tekintetében
79

 

 

 

Alulírott <képviselő / meghatalmazott neve> a(z) <cégnév> (<székhely>) ajánlattevő képviseletében a 

MÁV Zrt. mint ajánlatkérő által a „Budapest-Ferencváros - Kelebia vasútvonal fővárosi 

nyomvonal - korrekciója projekt döntéselőkészítő- és megvalósíthatósági tanulmányának, 

valamint komplex engedélyezési tervdokumentációjának elkészítése”tárgyban indított 

közbeszerzési eljárásban ezúton nyilatkozom, hogy az ajánlattevő nem vesz igénybe a Kbt. 62. §-a 

szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

……………………………… 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás 

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 

 

                                                           
79

 Abban az esetben is meg kell tenni a nyilatkozatot, ha az ajánlattevő nem vesz igénybe alvállalkozót vagy 

alkalmasságának igazolására más szervezetet, illetve ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert 

alvállalkozók megnevezését. 

Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő tekintetében be kell nyújtani! 
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8. sz. melléklet 

 

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 65. § (7) bekezdése tekintetében 

 

Alulírott <képviselő / meghatalmazott neve> a(z) <cégnév> (<székhely>) ajánlattevő képviseletében a 

MÁV Zrt. mint ajánlatkérő által a „Budapest-Ferencváros - Kelebia vasútvonal fővárosi 

nyomvonal - korrekciója projekt döntéselőkészítő- és megvalósíthatósági tanulmányának, 

valamint komplex engedélyezési tervdokumentációjának elkészítése”tárgyban indított 

közbeszerzési eljárásban ezúton nyilatkozom, hogy az előírt alkalmassági feltételeknek
80

 

 

önállóan kívánok megfelelni 

 

 

VAGY 

 

 más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kívánok megfelelni az alábbiak szerint: 

 

Alkalmassági követelmény megnevezése 

(az eljárást megindító felhívás vonatkozó 

pontjának megjelölésével)
81

: 

Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet 

(személy) megnevezése: 

  

  

  

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

……………………………… 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás 

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 

 

 

 

                                                           
80

 A megfelelő nyilatkozat aláhúzandó! Nemleges nyilatkozat is csatolandó az ajánlathoz. Amennyiben az 

ajánlattevő más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni az alkalmassági 

előírásoknak, úgy a táblázatot ki kell tölteni! 
81

 A Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre 

bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, 

amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés 

teljesítésének időtartama alatt. Ennek kapcsán felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglaltakra! 
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9. sz. melléklet 

 

Nyilatkozat elektronikus formátumban benyújtott ajánlatról 

 

 

Alulírott <képviselő / meghatalmazott neve> a(z) <cégnév> (<székhely>) mint ajánlattevő 

képviseletében a MÁV Zrt. mint ajánlatkérő által „Budapest-Ferencváros - Kelebia vasútvonal 

fővárosi nyomvonal - korrekciója projekt döntéselőkészítő- és megvalósíthatósági 

tanulmányának, valamint komplex engedélyezési tervdokumentációjának elkészítése” tárgyban 

indított közbeszerzési eljárásban ezúton nyilatkozom, hogy a CD-n / DVD-n becsatolt ajánlat teljes 

mértékben megegyezik a papír alapú (eredeti) példánnyal. 

 

<Kelt> 

 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a 

meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 
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10. sz. melléklet 

 

Ajánlattevői nyilatkozat a szerződés kitöltéséhez 

 

 Alulírott <képviselő / meghatalmazott neve> a(z) <cégnév> (<székhely>) mint ajánlattevő 

képviseletében a MÁV Zrt. , mint ajánlatkérő által „Budapest-Ferencváros - Kelebia vasútvonal 

fővárosi nyomvonal - korrekciója projekt döntéselőkészítő- és megvalósíthatósági 

tanulmányának, valamint komplex engedélyezési tervdokumentációjának elkészítése”tárgyban 

indított közbeszerzési eljárásban az alábbiak szerint adom meg a szerződés kitöltéséhez szükséges 

adatokat: 

Cégnév:  

Székhely:  

Cégjegyzékszám:  

Adószám:  

Képviseli:  

 

Kapcsolattartó Vállalkozó részéről: 

 

Név:  

Levelezési cím:  

E-mail:  

Telefon:  

Fax:  

 

Fenti adatok a valóságnak megfelelnek, jelen közbeszerzési eljárásban nyertesség esetén ezen adatok 

alapján a szerződés kitölthető. 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

……………………………… 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás 

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 
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11. sz. melléklet 

 

 

Nyilatkozat teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátásáról 

 

 

 

Alulírott …………………………… mint a(z) ………………………………… cégjegyzésre jogosult 

képviselője 

 

nyilatkozom, 

 

 hogy a „Budapest-Ferencváros - Kelebia vasútvonal fővárosi nyomvonal - korrekciója projekt 

döntéselőkészítő- és megvalósíthatósági tanulmányának, valamint komplex engedélyezési 

tervdokumentációjának elkészítése”tárgyában indított közbeszerzési eljárásban a Kbt. 134.§ (2) 

bekezdés szerinti, a Közbeszerzési dokumentáció 1.12. pontjában meghatározott teljesítési biztosítékot 

nyertességünk esetén határidőre rendelkezésre bocsátjuk. 

 

 

Kelt: 

 

 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás a 

meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 
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12. sz. melléklet 

 

Ajánlattevői nyilatkozat a felelősségbiztosításról 

 

 

Alulírott <képviselő / meghatalmazott neve> a(z) <cégnév> (<székhely>) mint ajánlattevő 

képviseletében a MÁV Zrt. mint ajánlatkérő által „Budapest-Ferencváros - Kelebia vasútvonal 

fővárosi nyomvonal - korrekciója projekt döntéselőkészítő- és megvalósíthatósági 

tanulmányának, valamint komplex engedélyezési tervdokumentációjának elkészítése”tárgyban 

indított közbeszerzési eljárásban ezúton nyilatkozom, hogy amennyiben az eljárás eredményeképpen 

nyertes ajánlattevőként kerülök kihirdetésre, abban az esetben legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig 

az eljárást megindító felhívásban valamint a vállalkozási szerződés tervezetben rögzített 

felelősségbiztosítási szerződéssel fogok rendelkezni legalább  100 000 000 Ft/káresemény és 500 000 

000 Ft/év összegre vonatkozóan, legalább 5 év utánkövetési idővel,  és azt a szerződés teljes 

időtartama alatt hatályban tartom.  

 

Nyilatkozom továbbá annak tudomásulvételéről, hogy amennyiben az ajánlatkérő által az összegezés 

megküldését követően meghatározott szerződéskötés napjáig nem igazolom a szolgáltatói 

felelősségbiztosítás meglétét, ez a nyertes ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül 

a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében ajánlatkérő a második legkedvezőbb 

ajánlatot benyújtó ajánlattevővel kötheti meg a szerződést. 

 

 

<Kelt> 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás a 

meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 
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2. Az ajánlattételt követően, Ajánlatkérő kérésére benyújtandó nyilatkozatok mintái 
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13. sz. melléklet 

 

Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okokról
82

 

(Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontja) 

 

 

Alulírott, …………………………………… (név), mint a(z) ……………….……………………… 

(cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője, a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjának kb) alpontjára 

tekintettel ezúton nyilatkozom, hogy  

 

1. Ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek  

 

VAGY 

 

2Ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén nem jegyeznek és 

 

- a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 

2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált 

valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatása
83

: 

 

Név Állandó lakóhely 

  

  

  

  

  

VAGY 

 

3 Ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén nem jegyeznek és 

- Ajánlattevőnek nincs / van
84

 a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről 

és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) 

alpontja szerinti tényleges tulajdonosa. 

 

Jelen nyilatkozatot a MÁV Zrt. mint ajánlatkérő által „Budapest-Ferencváros - Kelebia vasútvonal 

fővárosi nyomvonal - korrekciója projekt döntéselőkészítő- és megvalósíthatósági 

tanulmányának, valamint komplex engedélyezési tervdokumentációjának elkészítése”tárgyban 

indított közbeszerzési eljárás részeként teszem. 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

……………………………… 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás 

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 

                                                           
82

 Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő tekintetében be kell nyújtani! 
83

 Csak az adott körülmény fennállása esetén kell kitölteni! 
84

 A megfelelő aláhúzandó! 
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14. sz. melléklet 

 

Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okokról 

(Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kc) alpontja) 

 

A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjára tekintettel ezúton nyilatkozom, hogy  

 

- nincs olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 

vállalkozásunkban közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy 

szavazati joggal rendelkezik;
1
 

 

- az alábbi jogi személy / személyes joga szerint jogképes vállalkozásunkban közvetetten vagy 

közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik, és annak 

vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában hivatkozott kizáró feltételek 

nem állnak fenn
1
 / fennállnak

1
: 

 

Név 
Cím 

(székhely / lakóhely) 

Jogi 

személy-e 

(igen / 

nem) 

Közvetlenül több, 

mint 25%-os 

tulajdoni résszel 

vagy szavazati 

joggal rendelkezik 

(igen / nem) 

    

    

    

    

    

 

Nyilatkozom továbbá, hogy – amennyiben esetünkben releváns – a szerződés teljesítéséhez nem 

veszünk igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, 

valamint az általunk az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § 

(1) és (2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá.
85 

 

Jelen nyilatkozatot a MÁV Zrt. mint ajánlatkérő által „Budapest-Ferencváros - Kelebia vasútvonal 

fővárosi nyomvonal - korrekciója projekt döntéselőkészítő- és megvalósíthatósági 

tanulmányának, valamint komplex engedélyezési tervdokumentációjának elkészítése”tárgyban 

indított közbeszerzési eljárás részeként teszem. 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

                                                           
85 Értelemszerűen.  

Ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az 

egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében, illetve a 

63. § (1) bekezdés b) és c) pontjában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. 

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő vagy 

részvételre jelentkező a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be. 

Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatot minden egyes ajánlattevő részéről csatolni kell. 
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……………………………… 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás 

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 
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15. sz. melléklet 

 

Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okok igazolásáról
86

 

 

Alulírott, …………………………………… (név), mint a(z) ……………….……………………… 

(cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője, ezúton nyilatkozom, hogy az előírt kizáró okok hatálya alá 

nem tartozást az ajánlattevő a letelepedése szerinti országban (<ország megnevezése>) az alábbi 

dokumentumokkal tudja igazolni: 

 

Kizáró ok  Nyilvántartó szervezet, 

hatóság megnevezése 

(*vagy kibocsátó szervezet, 

hatóság hiányában azon 

bíróság, hatóság, közjegyző 

vagy szakmai szervezet 

megnevezése, amely előtt a 

gazdasági szereplő  

nyilatkozatot tett a kizáró 

okok fenn nem állásáról) 

Székhelye, 

elérhetősége 

Dokumentum 

Kbt. 62. § (1) bekezdés a) 

pontja 

   

Kbt. 62. § (1) bekezdés b) 

pontja 

   

Kbt. 62. § (1) bekezdés c) 

pontja 

   

Kbt. 62. § (1) bekezdés d) 

pontja 

   

Kbt. 62. § (1) bekezdés e) 

pontja 

   

Kbt. 62. § (1) bekezdés f) 

pontja 

   

Kbt. 62. § (1) bekezdés h) 

pontja 

   

Kbt. 62. § (1) bekezdés i) 

pontja 

   

Kbt. 62. § (1) bekezdés j) 

pontja 

   

Kbt. 62. § (1) bekezdés k) 

pont ka) alpontja 

   

Kbt. 62. § (1) bekezdés k) 

pont kb) alpontja 

   

Kbt. 62. § (1) bekezdés k) 

pont kc) alpontja 

   

Kbt. 62. § (1) bekezdés l)    
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 Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő köteles csak kitölteni. 
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pontja 

 Kbt. 62. § (1) bekezdés 

m) pontja 

   

Kbt. 62. § (1) bekezdés n) 

pontja 

   

Kbt. 62. § (1) bekezdés o) 

pontja 

   

Kbt. 62. § (1) bekezdés p) 

pontja 

   

Kbt. 62. § (2) bekezdés a) 

pontja 

   

Kbt. 62. § (2) bekezdés b) 

pontja 

   

Kbt. 63. § (1) bekezdés b) 

pontja 

   

Kbt. 63. § (1) bekezdés c) 

pontjaf 

   

 

 

Jelen nyilatkozatot a MÁV Zrt. mint ajánlatkérő által „Budapest-Ferencváros - Kelebia vasútvonal 

fővárosi nyomvonal - korrekciója projekt döntéselőkészítő- és megvalósíthatósági 

tanulmányának, valamint komplex engedélyezési tervdokumentációjának elkészítése”tárgyban 

indított közbeszerzési eljárás részeként teszem. 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

……………………………… 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás 

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 
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16. sz. melléklet 

 

Nyilatkozat árbevételről a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja szerinti 

alkalmassági előírás vonatkozásában 

 

Alulírott <képviselő / meghatalmazott neve> a(z) <cégnév> (<székhely>) ajánlattevő / kapacitást 

rendelkezésre bocsátó szervezet (személy)
87

 képviseletében a MÁV Zrt., mint ajánlatkérő által 

„Budapest-Ferencváros - Kelebia vasútvonal fővárosi nyomvonal - korrekciója projekt 

döntéselőkészítő- és megvalósíthatósági tanulmányának, valamint komplex engedélyezési 

tervdokumentációjának elkészítése”tárgyban indított közbeszerzési eljárásban ezúton nyilatkozom, 

hogy a(z) <cégnév> közbeszerzés tárgyából származó – általános forgalmi adó nélkül számított – 

árbevétele az ajánlati felhívásban előírt időszakban (előző három lezárt üzleti év) az alábbiak szerint 

alakult: 

 

 

Lezárt üzleti év: Közbeszerzés tárgyából származó (országos 

közforgalmú vasútvonal és állomás 

rehabilitációra/fejlesztésre vonatkozó 

döntéselőkészítő tanulmány és/vagy 

megvalósíthatósági tanulmány és/vagy komplex 

engedélyezési tervdokumentáció készítése)– 

általános forgalmi adó nélkül számított – 

árbevétel: 

  

  

  

Összesen:  

 

<Kelt> 

 

 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás a 

meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 
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17. sz. melléklet 

 

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozata a Kbt. 65. § (8) bekezdés 

tekintetében a kárrendezésre vonatkozóan 

 

Alulírott <képviselő / meghatalmazott neve> a(z) <cégnév> (<székhely>) kapacitást rendelkezésre 

bocsátó szervezet (személy) képviseletében a MÁV Zrt., mint ajánlatkérő által „Budapest-

Ferencváros - Kelebia vasútvonal fővárosi nyomvonal - korrekciója projekt döntéselőkészítő- és 

megvalósíthatósági tanulmányának, valamint komplex engedélyezési tervdokumentációjának 

elkészítése” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban ezúton nyilatkozom, hogy a(z) <cégnév> 

(<székhely>) ajánlattevő fizetésképtelensége esetére a(z) <cégnév> (<székhely>,  mint kapacitást 

rendelkezésre bocsátó szervezet (személy) a Ptk. 6:419. §-a szerinti kezességet vállal a MÁV Zrt. 

ajánlatkérő mindazon kárának megtérítésére, amely az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének 

elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben érte. 

 

<Kelt> 

 

 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás a 

meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 

 

 

 

 



 

 

 

 

18. sz. melléklet  

 

Referencia nyilatkozat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja szerinti alkalmassági előírás vonatkozásában 

 

Alulírott <képviselő / meghatalmazott neve> a(z) <cégnév> (<székhely>) ajánlattevő / kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet (személy)
88

 képviseletében a 

MÁV Zrt., mint ajánlatkérő által „Budapest-Ferencváros - Kelebia vasútvonal fővárosi nyomvonal - korrekciója projekt döntéselőkészítő- és 

megvalósíthatósági tanulmányának, valamint komplex engedélyezési tervdokumentációjának elkészítése”tárgyban indított közbeszerzési eljárásban 

ezúton nyilatkozom, hogy az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított hat év (72 hónap) legjelentősebb szolgáltatásai az alábbiak: 

 

A 

szerződést 

kötő másik 

fél meg-

nevezése  

A kontaktsze-

mély neve és 

elérhetősége 

(cím és/vagy 

telefonszám 

és/vagy e-mail 

és/vagy fax): 

A referencia tárgya 

(olyan részletességgel, 

hogy abból az 

alkalmasság 

egyértelműen 

megállapítható legyen):  

Az 

ellenszolgáltat

ás nettó 

összege (a 

referenciában 

megjelölt 

munka vizsgált 

időszakra 

vonatkoztatott 

ellenértéke, 

egyösszegű 

pontos összeg 

a pénznem 

megadásával), 

A referencia 

teljesítési ideje, 

időtartama (kezdet 

és befejezés 

megjelölésével; 

év, hónap, nap 

pontossággal), 

Amennyiben a 

teljesítést nem 

önállóan végezte, 

annak feltüntetését, 

hogy a referenciát 

bemutató szervezet a 

teljesítésben milyen 

nettó ellenértékkel 

vett részt, önálló 

teljesítés esetén 

ennek a ténynek a 

feltüntetése 

szükséges. 

Utalás az 

előírás- és 

szerződéssze

rű 

teljesítésre; 

(igen/nem) 

       

       

       

 

<Kelt> 
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(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás a 

meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 

 

 



 

 

 

 

 

19. sz. melléklet 

 

Nyilatkozat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés d) pontja vonatkozásában 

 

Alulírott <képviselő / meghatalmazott neve> a(z) <cégnév> (<székhely>) mint ajánlattevő / kapacitást 

rendelkezésre bocsátó szervezet (személy)
89

 képviseletében a MÁV Zrt., mint ajánlatkérő által 

„Budapest-Ferencváros - Kelebia vasútvonal fővárosi nyomvonal - korrekciója projekt 

döntéselőkészítő- és megvalósíthatósági tanulmányának, valamint komplex engedélyezési 

tervdokumentációjának elkészítése”tárgyban indított közbeszerzési eljárásban ezúton nyilatkozom, 

hogy – az ajánlati felhívás M/2. alkalmassági követelmények vonatkozásában - a szerződés 

teljesítésébe az alábbi szakembereket kívánjuk bevonni/ bocsátjuk rendelkezésre: 

 

 Név Végzettség 

Annak megjelölése, hogy milyen 

szakterületet képviselő 

szakemberként kívánja az AT 

bevonni az adott szakembert a 

teljesítésbe 

1   M/2.1.  

2   M/2.1. 

3   M/2.2.  

4   M/2.2.  

5   M/2.2. 

6   M/2.3. 

7   M/2.3. 

8   M/2.3. 

9   M/2.4. 

10   M/2.4. 

11   M/2.4. 

*A sorok szabadon bővíthetők és törölhetők. 

 

Az itt feltüntetett szakemberek végzettségének és egyéb adatainak részletes bemutatását a csatolt 

szakmai önéletrajzok tartalmazzák. 

 

Nyilatkozom, hogy a megnevezett szakemberek vonatkozásában csatoljuk az alábbi dokumentumokat:  

 saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzot,  

 a végzettséget igazoló okirat(ok)at, igazolás(ok)at (különös tekintettel az egyetemi vagy 

főiskolai diploma oklevél) egyszerű másolatban. 

Kelt:   

 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás a 

meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 
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20. sz. melléklet 

Szakmai önéletrajz (minta) 

 

 

SZEMÉLYES ADATOK 

Név:  

Születési idő:  

Jelenlegi munkahely/ 

munkáltató 

megnevezése: 

 

 

 

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK 

Mettől meddig (év) Intézmény megnevezése  
Végzettség 

(szak és szakirány megjelölésével) 

   

   

 

 

 GYAKORLAT IGAZOLÁSA 

Mettől Meddig Gyakorlat feltüntetése oly módon, hogy abból a 

szükséges szakmai gyakorlat/tapasztalat megléte 

egyértelműen megállapítható legyen 

év hónap nap év hónap nap 

        

        

 

 

 

 

 

 

     

 

<Kelt> 

 

Alulírott <név> (<lakcím>) mint a(z) <cégnév> (<székhely>) ajánlattevő által a teljesítésbe bevonni 

kívánt szakember a MÁV Zrt., mint ajánlatkérő által „Budapest-Ferencváros - Kelebia vasútvonal 

fővárosi nyomvonal - korrekciója projekt döntéselőkészítő- és megvalósíthatósági 

tanulmányának, valamint komplex engedélyezési tervdokumentációjának elkészítése”tárgyban 

indított közbeszerzési eljárásban ezúton nyilatkozom, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a 

szerződés teljesítésének időtartama alatt rendelkezésre fogok állni. 

 

 

<aláírás> 
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21. sz. melléklet 

 

Rendelkezésre állási nyilatkozat
90

 

 

Alulírott <név> (<lakcím>) mint a(z) <cégnév> (<székhely>) ajánlattevő által a teljesítésbe 

bevonni kívánt szakember a MÁV Zrt., mint ajánlatkérő által „Budapest Déli pályaudvar 

területének hasznosítása és a Kelenföldi pályaudvar vágányhálózati és létesítményi 

kapacitásbővítése, valamint utasforgalmi funkcióbővítés tervezése vállalkozási szerződés 

keretében” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban ezúton nyilatkozom, hogy az 

ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésének időtartama alatt rendelkezésre fogok 

állni. 

 

<Kelt> 

 

 

<aláírás> 
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22. sz. melléklet 

 

Nyilatkozat a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés h) pontja 

vonatkozásában 

 

Alulírott……………………………………mint a(z) ……….……………………… (cégnév)  

……..……………………………… (székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője/meghatalmazottja 

nyilatkozom, hogy a MÁV Zrt., mint ajánlatkérő által indított „Budapest-Ferencváros - Kelebia 

vasútvonal fővárosi nyomvonal - korrekciója projekt döntéselőkészítő- és megvalósíthatósági 

tanulmányának, valamint komplex engedélyezési tervdokumentációjának elkészítése”tárgyú 

közbeszerzési eljárásban az elmúlt három évre vonatkozó éves statisztikai állományi létszám és vezető 

tisztségviselőink létszáma az alábbiak szerint alakult: 

2013. évben  

az éves átlagos statisztikai létszám  _______________ fő volt. 

a vezető tisztségviselők száma   _______________ fő volt. 

2014. évben  

az éves átlagos statisztikai létszám  _______________ fő volt. 

a vezető tisztségviselők száma  _______________ fő volt. 

2015. évben  

az éves átlagos statisztikai létszám  _______________ fő volt. 

a vezető tisztségviselők száma  _______________ fő volt. 

Kelt:  

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a 

meghatalmazott/meghatalmazottak részéről)  
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23. sz. melléklet 

 

 

Nyilatkozat kamarai névjegyzéken szereplésről
 91

 

 

 

Alulírott <képviselő / meghatalmazott neve> a(z) <cégnév> (<székhely>) mint ajánlattevő 

képviseletében a MÁV Zrt. mint ajánlatkérő által „Budapest-Ferencváros - Kelebia vasútvonal 

fővárosi nyomvonal - korrekciója projekt döntéselőkészítő- és megvalósíthatósági 

tanulmányának, valamint komplex engedélyezési tervdokumentációjának elkészítése”tárgyban 

indított közbeszerzési eljárásban ezúton nyilatkozom, hogy az ajánlati felhívás M/2. pontjában 

meghatározott alkalmassági követelmények tekintetében bemutatott szakemberek legkésőbb az 

ajánlatkérő által az összegzést követően meghatározott szerződéskötés napjáig rendelkezni fognak a 

Magyar Mérnöki Kamara és/vagy a Magyar Építész Kamara névjegyzékén a 266/2013. (VII. 11.) 

Korm. rendelet hatályba lépéséig kiadott engedélyek vonatkozásában a 244/2006. (XII. 5.) Korm. 

rendelet, azt követően a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti KÉ-VA és KÉ-VV jelű vagy 

ezzel egyenértékű jogosultságokkal. 

Nyilatkozom továbbá, hogy a teljesítésbe bevont szakemberek a fenti jogosultságok tekintetében a 

szerződés teljesítése során folyamatosan aktív státusszal rendelkeznek majd. 

 

Tudomásul vesszük, hogy amennyiben az ajánlatkérő által az összegzést követően meghatározott 

szerződéskötés napjáig a nyilvántartásba-vétel elmarad, ez a nyertes ajánlattevő szerződéskötéstől 

való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében 

ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel kötheti meg a szerződést. 

 

<Kelt> 

 

 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás a 

meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 
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 Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot legalább az egyik közös ajánlattevőnek be kell nyújtania. 
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3. Adott esetben AZ AJÁNLATTÉTEL SORÁN ÉS AZ AJÁNLATTÉTELT KÖVETŐEN 

IS benyújtandó dokumentumokat kísérő nyilatkozatok mintái 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Közbeszerzési dokumentum a MÁV Zrt. ajánlatkérő „Budapest-Ferencváros - Kelebia vasútvonal fővárosi nyomvonal - 

korrekciója projekt döntéselőkészítő- és megvalósíthatósági tanulmányának, valamint komplex engedélyezési 

tervdokumentációjának elkészítése”tárgyú közbeszerzési eljárásához 

 

 

98 

 

 

24. sz. melléklet 

 

 

Nyilatkozat folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásra vonatkozóan
92

 

 

 

Alulírott <képviselő / meghatalmazott neve> a(z) <cégnév> (<székhely>) ajánlattevő képviseletében a 

MÁV Zrt. mint ajánlatkérő által a „Budapest-Ferencváros - Kelebia vasútvonal fővárosi 

nyomvonal - korrekciója projekt döntéselőkészítő- és megvalósíthatósági tanulmányának, 

valamint komplex engedélyezési tervdokumentációjának elkészítése” tárgyban indított 

közbeszerzési eljárás vonatkozásában ezúton nyilatkozom, hogy  

 

Ajánlattevő, 

alvállalkozó(k), és/vagy 

kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)
 93

 

 

vonatkozásában változásbejegyzési eljárás  

 

van folyamatban, ezért az ajánlathoz csatolom a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési 

kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 

 

VAGY 

 

nincs folyamatban.
94

 

 

 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

……………………………… 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás 

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 
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 Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben a változásbejegyzés az ajánlatok bontását 

követően következik be, akkor ezt a nyilatkozatot ismételten csatolni szükséges, ezért annak ténye, hogy a 

nyilatkozatminta a VI. fejezetben szerepel, nem jelenti feltétlenül, hogy csak az ajánlat részeként kell csatolni! 
93

 megfelelő részt kérjük aláhúzni 

94
 megfelelő részt kérjük aláhúzni 
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25. sz. melléklet 

 

Nyilatkozat üzleti titokról
95

 

 

Alulírott <képviselő / meghatalmazott neve> a(z) <cégnév> (<székhely>) ajánlattevő képviseletében 

a MÁV Zrt. , mint ajánlatkérő által „Budapest-Ferencváros - Kelebia vasútvonal fővárosi 

nyomvonal - korrekciója projekt döntéselőkészítő- és megvalósíthatósági tanulmányának, 

valamint komplex engedélyezési tervdokumentációjának elkészítése”tárgyban indított 

közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az ajánlatban/ hiánypótlásban/ indokolásban*, annak …-

… oldalain a Kbt. 44. §-ában foglaltaknak megfelelően, elkülönítetten elhelyezett iratok, a Pkt. 2:47. § 

szerinti üzleti titkot tartalmaznak, melyek nyilvánosságra hozatalát ezennel megtiltom. 

 

 

Tudomásul veszem, hogy az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, 

amelyek nyilvánosságra hozatala üzleti tevékenységünk szempontjából aránytalan sérelmet okozna. 

 

A Kbt. 44. § (1) bekezdése alapján, az alábbiak szerint indokoljuk, hogy az üzleti titkot tartalmazó 

iratban található információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna 

számunkra aránytalan sérelmet
96

: 

 

Dokumentum1**: 

A nyilvánosságra hozatalhoz kapcsolódó 

- kockázatok és veszélyek bemutatása: ………….. 

- valószínűsíthető sérelem: ……………….
97

 

 

Dokumentum2: 

A nyilvánosságra hozatalhoz kapcsolódó 

- kockázatok és veszélyek bemutatása: ………….. 

- valószínűsíthető sérelem: ………………. 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

……………………………… 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás 

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 
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 Abban az esetben töltendő ki, amennyiben ajánlattevő üzleti titkot tartalmazó iratot helyez el az ajánlatában 

vagy később az alkalmasság és a kizáró okok igazolásakor. 
96 A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül 

megfogalmazásra. Nem megfelelő az indoklás, ha csupán megismétli a Ptk. és/vagy Kbt. vonatkozó jogszabályi 

rendelkezéseit. 
97 Szükség szerint ismétlődik az üzleti titokként kezelendő dokumentumok számának megfelelően. 
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26. sz. melléklet 

 

 

Nyilatkozat felelős fordításról
98

 

 

Alulírott <képviselő / meghatalmazott neve> a(z) <cégnév> (<székhely>) ajánlattevő képviseletében a 

MÁV Zrt. mint ajánlatkérő által a „Budapest-Ferencváros - Kelebia vasútvonal fővárosi 

nyomvonal - korrekciója projekt döntéselőkészítő- és megvalósíthatósági tanulmányának, 

valamint komplex engedélyezési tervdokumentációjának elkészítése” tárgyban indított 

közbeszerzési eljárásban ezúton nyilatkozom, hogy az ajánlatba becsatolt idegen nyelvű iratok felelős 

fordításának tartalma a fordítás alapjául szolgáló dokumentum tartalmával teljes mértékben 

megegyezik. 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

……………………………… 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás 

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 
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 Abban az esetben töltendő ki, ha ajánlattevő idegen nyelvű dokumentumot csatol az ajánlatba vagy később az 

alkalmasság és a kizáró okok igazolására, és annak fordítását nem hiteles fordítással nyújtotta be. 


