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I. Útmutató az ajánlattevők részére 
 
 
1.1. Alkalmazandó eljárásrend, az eljárás típusa 
 
A közbeszerzési eljárás lebonyolítására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
(továbbiakban: Kbt.) Második része szerinti eljárási szabályok kerülnek alkalmazásra. Az eljárás 
fajtája nyílt közbeszerzési eljárás a Kbt. 81. §-a szerint, amelyre a közszolgáltatók közbeszerzéseire 
vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet is 
alkalmazandó. 
 
1.2.  Kapcsolattartás 
 

Ajánlatkérő kapcsolattartójának adatait az ajánlati felhívás I.I. pontja tartalmazza. 
Ajánlatkérő ajánlattevő kapcsolattartási adataiként az ajánlattételi szakaszban a Közbeszerzési 
dokumentumok átvételi igazolásában megjelölt adatokat tekinti.(Az ajánlattételi határidő lejártát 
követően a felolvasólapon megadott adatok tekintendőek irányadónak.) A Közbeszerzési 
dokumentumok 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 is 
megküldi az ajánlattevő részére. Amennyiben ajánlattevő a felolvasólapon megadott elérhetőséget 
módosítani, kiegészíteni kívánja, úgy erről köteles ajánlatkérőt külön e-mailben vagy faxon 
tájékoztatni. 
 
 
1.3. Előzetes kikötések 
 
Az ajánlat elkészítésének alapja jelen Közbeszerzési dokumentum, mely tartalmazza az ajánlat 
elkészítésével kapcsolatban az ajánlattevők részére szükséges információkról szóló tájékoztatást, 
az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzékét, az ajánlott igazolás- és 
nyilatkozatmintákat, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot, valamint a 
szerződéstervezetet. Az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban, illetve a Közbeszerzési 
dokumentumban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát 
elkészítenie. 
 
Ajánlata benyújtásával az ajánlattevő teljes egészében és megkötések nélkül elfogadja a jelen 
Közbeszerzési dokumentumban meghatározott összes feltételt az ajánlattételi időszakban 
esetlegesen kiadott kiegészítéssel, kiegészítő tájékoztatással együtt, függetlenül az ajánlattevő saját 
feltételeitől, amelyektől ezennel 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 Közbeszerzési dokumentum tartalmaz, átvizsgáljon. 
Bármely, az ajánlat által tartalmazott hiba, hiányosság az ajánlattevő kockázatára történik, és az 
ajánlat érvénytelenségét eredményezi. 
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1.4. Rész- és alternatív ajánlattétel 
 
Az ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részajánlat-tételt valamint a többváltozatú (alternatív) ajánlat 
benyújtását. 
 
1.5. Ajánlattevő, alvállalkozó, egyéb gazdasági szereplő 
 
A Kbt. 3. §-a szerinti értelmező rendelkezések ide vonatkozó szabályai: 
 
Ajánlattevő: Az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be. 
 
Gazdasági szereplő: Bármely természetes személy, jogi személy, egyéni cég vagy személyes joga 
szerint jogképes szervezet, vagy ilyen személyek vagy szervezetek csoportja, aki, illetve amely a 
piacon építési beruházások kivitelezését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja. 
 
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; 

 
Az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban - részajánlat-tételi lehetőség 
biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében - 
a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen,  
b) más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt, 
c) más ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja [65. § (7) bekezdés].  
 
Közös Ajánlattevő(k) 

 Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot  

 A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös 
ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. 

 A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak 
egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. 

 A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek. 

 A közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az eljárásban az ajánlattételi 
határidő lejárta után változás nem következhet be. 

 Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt, közös 
ajánlattételről szóló nyilatkozatot, és a közös ajánlattevői megállapodást, amelynek 
legalább az alábbiakat kell tartalmaznia: 

 a közös ajánlatevők nevét, székhelyét, 

 a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselő (ajánlattevő) megnevezését 
és felhatalmazását a teljes körű döntéshozatalra, az ajánlatkérővel való 
kapcsolattartásra, valamint a közös ajánlattevők képviseletében a teljes körű 
nyilatkozattételre; 

 a közös ajánlattevők feladatmegosztását, a szerződéses árból való részesedésük 
mértékét, valamint külön-külön a közös ajánlattevők azon bankszámlaszámait, 
ahova az elismert teljesítést követően a kifizetés megtörténhet, 

 valamennyi közös ajánlattevői tag nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges 
felelősséget vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő 
szerződés szerződésszerű teljesítéséhez szükséges munkák megvalósításáért, 

 azon nyilatkozatot, hogy a megállapodás az ajánlat benyújtásának napján érvényes 



 

 6 

és hatályos, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem 
függ felfüggesztő, hatályba léptető, illetve bontófeltételtől, valamint harmadik 
személy vagy hatóság jóváhagyásától, nyertesség esetén a közös ajánlatot létrehozó 
megállapodás érvényes marad a megállapodásból fakadó valamennyi kötelezettség 
szerződésszerű teljesítéséig. 

 
Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet 
Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy 
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől 
függetlenül.  
Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás 
vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása 
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.  
Amennyiben ajánlattevő az ajánlati felhívás III.1.3. pontja szerinti műszaki szakmai alkalmassági 
követelmény igazolásához veszi igénybe más szerveztet kapacitásait, csatolni kell továbbá 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. Az okiratnak minimálisan az alábbi tartalmi elemeknek kell megfelelnie: 
- az ajánlattevő és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet által egyaránt, cégszerűen 
aláírt okirat szükséges 
- az okiratból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az eljárást megindító felhívás mely 
alkalmassági követelményének vonatkozásában írták alá a felek az okiratot 
- az okiratban nem elegendő csupán nyilatkozni az erőforrások rendelkezésre állásáról, 
hanem a Kbt. 65. § (9) bekezdése nyomán ki kell derülnie az okiratból (az okiratnak alá kell 
támasztania), hogy a kapacitást biztosító szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés 
teljesítésében.  
 
 
 
Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi 
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. E vonatkozásban ugyanakkor külön nyilatkozat becsatolása az ajánlatba nem 
szükséges. 
 
1.6. Kiegészítő tájékoztatás 
 
Bármely gazdasági szereplő, aki a közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet – a megfelelő 
ajánlattétel érdekében - a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerint a közbeszerzési dokumentumokban 
foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet ajánlatkérőtől az alábbi 
elérhetőségen: fax: +36 1 511 8534, és e-mail: bereczkine.szabo.aniko@mav-szk.hu. Ajánlatkérő 
valamennyi ajánlattevőnek írásban megküldi a választ a Kbt. 56. § (2) bekezdése szerint a kérés 
beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb 
hat nappal. A kiegészítő tájékoztatás során adott válaszok az ajánlati felhívás és Közbeszerzési 
dokumentum részét képezik, ezeket az ajánlattétel során figyelembe kell venni. 
 
Kérjük, hogy az írásban feltett kérdéseket e-mailen (pdf és word formátumban) és telefaxon vagy 
levélben is szíveskedjenek megküldeni, meggyorsítva ezzel a válaszadási időtartamot. 
 
A kiegészítő tájékoztatás megadása során ajánlatkérő a Kbt. 56. §-ában foglaltak szerint jár el. 
 
1.7. Hiánypótlás, felvilágosítás-kérés 
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Ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a alapján az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a 
hiánypótlás lehetőségét, valamint az ajánlatokban található, nem egyértelmű kijelentések, 
nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőktől felvilágosítást 
kérhet. 
A hiánypótlásra vagy a felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítást ajánlatkérő a többi 
ajánlattevő egyidejű értesítése mellett közvetlenül az ajánlattevő részére megküldi, megjelölve a 
határidőt, továbbá a hiánypótlási felhívásban a pótlandó hiányokat ajánlattevőnként tételesen.  
A Kbt. 71. § (4) bekezdés alapján, ha az ajánlatkérő megállapítja, hogy az ajánlattevő az 
alkalmasság igazolásához olyan gazdasági szereplő kapacitásaira támaszkodik, vagy olyan 
alvállalkozót nevezett meg, amely a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-h), k)-n), p) és q) pontja szerinti, 
korábbi eljárásban tanúsított magatartás alapján a j) pont szerinti kizáró ok hatálya alatt áll, a 
kizáró okkal érintett gazdasági szereplő kizárása mellett hiánypótlás keretében felhívja az 
ajánlattevőt a kizárt helyett szükség esetén más gazdasági szereplő megnevezésére. 
Amíg bármely ajánlattevő számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására határidő van 
folyamatban, az ajánlattevő pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az ajánlatkérő nem hívta 
fel hiánypótlásra. (Kbt. 71. § (5) bekezdés) 
 
Az ajánlatkérő újabb hiánypótlást rendel el, ha a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban nem 
szereplő hiányt észlel. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdése nyomán tájékoztatja a 
ajánlattevő(ke)t, hogy amennyiben a hiánypótlással ajánlattevő az ajánlatban korábban nem 
szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne 
szükséges az újabb hiánypótlás, úgy ez esetben ajánlatkérő nem korlátozza és nem zárja ki az új 
gazdasági szereplőre vonatkozóan a hiánypótlást. A korábban megjelölt hiány a későbbi 
hiánypótlás során már nem pótolható. (Kbt. 71. § (6) bekezdés) 
 
1.8. Indokoláskérés 
 
Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4) bekezdése alapján a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy 
költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ebben az esetben 
csak a legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő - és ha az összegezésben meg kívánja nevezni, a 
második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő - tekintetében vizsgálja az ár vagy költség 
aránytalanul alacsony voltát, és alkalmazza szükség esetén a Kbt. 72. §-a szerinti eljárást. Ha az 
ajánlattevő ajánlata aránytalanul alacsony ár vagy költség miatt érvénytelennek bizonyul, az 
értékelési sorrendben a következő ajánlattevő a helyébe lép és a szükséges bírálati cselekményeket 
ennek megfelelően fogja elvégezni. 
Ajánlatkérő a Kbt. 72. §-a alapján az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát 
megalapozó adatokat, valamint indokolást kér írásban és erről a kérésről a többi ajánlattevőt 
egyidejűleg, írásban értesíti, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel 
aránytalanul alacsony összeget tartalmaz az értékelési szempontként figyelembe vett ár vagy 
költség, vagy azoknak valamely önállóan értékelésre kerülő eleme tekintetében. Ajánlatkérő a Kbt. 
72. § (7) bekezdése alapján hasonlóan jár el, ha az ajánlatnak valamely eleme tartalmaz 
teljesíthetetlennek ítélt kötelezettségvállalást. 
 
1.9. Üzleti titok 
 
A gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban, valamint a Kbt. 72. § szerinti indokolásban 
elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] 
tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja a Kbt. 44. § (1) bekezdés alapján. 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, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és 
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milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás 
nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. 
 
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Kbt. 44. § (2) bekezdés szerint a gazdasági szereplő nem 
nyilváníthatja üzleti titoknak különösen 
a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb nyilvántartásból 
bárki számára megismerhetők, 
b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény 27. § (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat, 
c) az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az alkalmasság igazolása körében bemutatott 
ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építés- vagy 
szolgáltatási koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó információkat és 
adatokat, 
cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre vonatkozó 
információkat és adatokat, 
d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem értve a 
leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott 
feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak, 
e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem értve a 
szakmai ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben 
meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és a (3) bekezdés alapján nincs 
akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak. 
 
A gazdasági szereplő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint 
olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a 
nyilvánosságra hozatalát, amely a Kbt. 76. §-a szerinti értékelési szempont alapján értékelésre 
kerül, de az ezek alapjául szolgáló - a Kbt. 44. § (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó - 
részinformációk, alapadatok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. 
 
Ha a gazdasági szereplő meghatározott információk, adatok üzleti titokká nyilvánítása során az 
Kbt. 44. § (1)-(3) bekezdésben foglaltakat nem tartotta be, úgy az ajánlatkérő hiánypótlás 
keretében felhívja az érintett gazdasági szereplőt a megfelelő tartalmú dokumentum benyújtására. 
 
1.10. 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 a helyszínen tett látogatásokkal vagy vizsgálatokkal kapcsolatban, vagy az 
ajánlat bármely más vonatkozásában. Az ajánlattevőnek nincs joga semmilyen, a Közbeszerzési 
dokumentumban kifejezetten megadott 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. 
 
1.11.  Az ajánlatok bírálata  
 
 
Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálását az alábbiak szerint végzi:  
 
 
Ajánlatkérő először a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján az ajánlat(ok)elbírálása során megvizsgálja, 
hogy az ajánlattevők által benyújtott ajánlatok megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban, 
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valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 
 
A bírálat első részében a kizáró okok fenn nem állásának igazolására, valamint az alkalmassági 
követelmények igazolására szolgáló dokumentumokat nem kell benyújtania a gazdasági 
szereplőnek, hanem elegendő az előírt feltételeknek megfelelő, Egységes Európai Közbeszerzési 
Dokumentum csatolása a fentiek igazolására. A fenti iratokon (igazolásokon) kívül az ajánlatkérő 
által előírt valamennyi irat csatolandó az ajánlathoz. 
 
 
Az ajánlatkérő a fentiek alapján megállapítja, hogy mely ajánlat érvénytelen, és hogy van-e olyan 
gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni.  
 
A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát 
megelőzően az ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető 
ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, 
valamint - adott esetben - a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a 
közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre 
bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat 
benyújtani.    
 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdésének megfelelően a gazdasági 
szereplő által ajánlatában az ajánlatkérő erre vonatkozó felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az 
ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja és elegendő azokat csak az eljárást lezáró döntést 
megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők tekintetében bevonni a bírálatba, amely ajánlattevőket 
ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt felhívni. Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat 
korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt 
benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az 
ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy 
felvilágosítást kér. 

 
Ha az igazolások benyújtására felkért ajánlattevő nem vagy az esetleges hiánypótlást, illetve 
felvilágosítás kérést követően sem megfelelően nyújtja be az igazolásokat (ideértve azt is, ha az 
igazolás nem támasztja alá az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumban foglalt 
nyilatkozat tartalmát, vagy azzal ellentétes), az ajánlatkérő ezen ajánlattevő ajánlatának figyelmen 
kívül hagyásával az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt 
hívja fel az igazolások benyújtására.  

 
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Kbt. 69. § (6) bekezdés alapján az ajánlatkérő az eljárást lezáró 
döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak a legkedvezőbb, hanem az 
értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is 
felhívja az igazolások benyújtására. (Ezzel a lehetőséggel az ajánlatkérő akkor élhet, ha az 
értékelés módszerét figyelembe véve valamelyik ajánlat figyelmen kívül hagyása esetén az 
ajánlattevők egymáshoz viszonyított sorrendje nem változik.) 

 
Ha az ajánlatkérőnek az ajánlatok bírálata során alapos kétsége merül fel valamely gazdasági 
szereplő nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan, bármikor öt munkanapos határidő 
tűzésével kérheti az érintett ajánlattevőt, hogy nyújtsa be a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti 
igazolásokat. 

 
1.12. A Bírálat első részében, az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok 

jegyzéke: 
 
1.12.1. FEDLAP 
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Eljárás megnevezése, ajánlattevő neve, székhelye 
 
1.12.2.  Oldalszámozott tartalomjegyzék 

 
Az ajánlatnak tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő 
dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. 
 
1.12.3.  Felolvasólap 
 

 Kötelező adattartalom: 
o Közbeszerzési eljárás megnevezése 
o Ajánlattevő neve, székhelye 
o Közös (konzorciumi) ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők/konzorcium neve mellett az 

egyes ajánlattevők (konzorcium tagjai) nevét és székhelyét, a közös 
ajánlattevőket/konzorciumot képviselő tagot, és elérhetőségét is fel kell tüntetni!) 

o Telefon és telefaxszám 
o E-mail cím 
o Kapcsolattartó személy (konzorcium esetén aláírásra felhatalmazott) neve, Telefon és 

telefaxszáma 
o Nettó ajánlati összár 
o Dátum, cégszerű aláírás 

 
1.12.4. Ajánlattevői nyilatkozat(ok) 

 
a.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az 

ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért 
ellenszolgáltatásra vonatkozóan. (Kbt. 66. § (2) bekezdés), 
(A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján az ajánlat 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy 
eredeti példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell 
tartalmaznia.) 
 

b.) Ajánlattevőnek ajánlatuk részeként be kell csatolniuk a nettó ajánlati összár alapját 
képező nettó egységárakat tartalmazó ártáblázatot.  
 

c.) Az ajánlatban az ajánlattevőnek az egyéb előírt dokumentumok benyújtása mellett 
nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük 
támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak 
minősül-e vagy nem tartozik e törvény hatálya alá. (Kbt. 66. § (4) bekezdés) 
 

d.) Nyilatkozat közös ajánlattételről és együttműködési megállapodás (adott 
esetben) 

 
e.) Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdésének megfelelően, miszerint az ajánlatban, 

meg kell jelölni 

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

alvállalkozót kíván igénybe venni, 

- az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert 
alvállalkozókat. 
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f.) Az ajánlattevőnek a csatolnia kell a 2006. évi V. törvény (Ctv.) hatálya alá tartozó, 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.  
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 
 
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. 
 

g.) Amennyiben ajánlattevő(k) más szervezet erőforrásaira támaszkodik az alkalmassági 
követelmény igazolása során, úgy a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint 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. Az okirat kötelező tartalmi elemeit jelen 
dokumentum 1.5. pontja tartalmazza. 
 

h.) A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról (az 
Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumon kívül), hogy nem vesz igénybe a 
szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.  
 

i.)  Ajánlattevőnek ajánlatában be kell csatolnia az Oracle szoftverkövetési szolgáltatás 
nyújtására való jogosultságot alátámasztó gyártói támogató nyilatkozatot, mely 
nyilatkozatnak azt kell alátámasztania, hogy ajánlattevő jogosult Oracle 
szoftverkövetési szolgáltatás nyújtására. Ezen nyilatkozat benyújtása az ajánlat 
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érvényességének a feltétele  
j.)  Ajánlattevő, valamint adott esetben alkalmasság igazolása végett igénybe vett 

szervezet(ek)- által kitöltött Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum az 
alkalmassági követelmények és a kizáró okok hiányának előzetes igazolására szolgál. (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 is be kell nyújtani. Ilyen esetben a 
kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezeteknek vagy személyeknek az alkalmassági feltételek 
vonatkozásában csak azokról kell nyilatkozniuk, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni 
alkalmasságának igazolásához. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön 
formanyomtatványt kell benyújtaniuk.):  
1. Alkalmasság igazolása esetében: Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, 
hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése értelmében ajánlatkérő 
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, azaz az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum IV. 
Részének α pontját kell kitöltenie, a további részeket nem. 
2. Kizáró okok igazolása esetében: 
Az ajánlattevő, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 
321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 4. §-a szerint az Egységes Európai Közbeszerzési 
Dokumentum formanyomtatványa (a továbbiakban: formanyomtatvány) benyújtásával a 
következő módon igazolja előzetesen a Kbt. 62. §-ában említett kizáró okok hiányát: 

- a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont aa)-af) alpontokra vonatkozó nyilatkozat 
tekintetében a gazdasági szereplő a formanyomtatvány III. részének „A” szakaszát tölti 
ki, 

- a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ag) alpontra vonatkozó nyilatkozatot a gazdasági 
szereplő a formanyomtatvány III. részének „D” szakaszában teszi meg, 

- a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ah) alpontjára vonatkozóan a nem 
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő a formanyomtatvány a) és b) pontnak 
megfelelő kitöltésével egyben az ah) alpontban említett személyes joga szerinti hasonló 
bűncselekményekről is nyilatkozik, 

- a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány III. 
részének „B” szakasza kitöltésével nyilatkozik azzal, hogy csak az egy évnél régebben 
lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulék tartozást és a tartozás 
lejártának időpontját kötelező feltüntetni, 

- a Kbt. 62. § (1) bekezdés c), d), h)-j) és m) pontjára vonatkozóan a 
formanyomtatvány III. része „C” szakaszának vonatkozó pontjai kitöltésével 
nyilatkozik, 

- a Kbt. 62. § (1) bekezdés e)-g), k), l), p) és q) pontjára vonatkozóan a 
formanyomtatvány III. részének „D” szakaszában a vonatkozó pontok kitöltésével 
nyilatkozik, 

- , 

- a Kbt. 62. § (1) bekezdés n)-o) pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány III. 
része „C” szakaszának vonatkozó pontja kitöltésével azzal, hogy ha a gazdasági szereplő 
bírságelengedésben részesült, vagy az ajánlat benyújtását megelőzően a jogsértést a 
Gazdasági Versenyhivatalnak bejelentette, ezt a tényt a formanyomtatványban feltünteti. 

 
Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum részletes kitöltési útmutatóját jelen 
Közbeszerzési dokumentum 1.18. pontja tartalmazza. 
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1.13. A bírálat második részében, a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az ajánlatkérő 
felhívására benyújtandó dokumentumok 

 
1.13.1. Kizáró okok igazolásai 
 
Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) 
Korm. rendelet 8. §-a szerint a Kbt. 62. §-a tekintetében a következő igazolásokat és 
írásbeli nyilatkozatokat köteles elfogadni, illetve a következőképpen köteles ellenőrizni a 
kizáró okok hiányát: 

 
a) a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) és e) pontja tekintetében - amelyet kizárólag természetes 

személy gazdasági szereplő köteles igazolni -, valamint a Kbt. 62. § (2) bekezdésében 
említett személyek esetén közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített 
nyilatkozatot; 
 

b) a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. 
törvény (a továbbiakban: Art.) szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisból az 
ajánlatkérő ellenőrzi, ha a gazdasági szereplő az adatbázisban nem szerepel, az illetékes adó- 
és vámhivatal igazolását vagy az Art. szerinti együttes adóigazolást; 
 

c) a Kbt. 62. § (1) bekezdés c) és d) pontja tekintetében a céginformációs és az elektronikus 
cégeljárásban közreműködő szolgálattól (a továbbiakban: céginformációs szolgálat) 
ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján az ajánlatkérő ellenőrzi; a 
Kbt. 62. § (1) bekezdés d) pontja tekintetében, ha a gazdasági szereplő a cégnyilvánosságról, 
a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény értelmében nem 
minősül cégnek, vagy ha az adott szervezet tevékenységének felfüggesztésére a 
cégbíróságon kívül más hatóság is jogosult, közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai 
kamara által hitelesített nyilatkozatot; 
 

d) a Kbt. 62. § (1) bekezdés f) pontja tekintetében a kizáró ok hiányát a céginformációs 
szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján az ajánlatkérő 
ellenőrzi; ha a nem természetes személy gazdasági szereplő nem minősül cégnek, közjegyző 
vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatot; 
 

e) a Kbt. 62. § (1) bekezdés g) pontja tekintetében a kizáró ok hiányát a Hatóság honlapján 
elérhető nyilvántartásból, valamint a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan 
kérhető cégjegyzék-adatok alapján az ajánlatkérő ellenőrzi; 
 

f) a Kbt. 62. § (1) bekezdés h) pontja tekintetében az ajánlatkérő nem kérhet külön igazolást, a 
kizáró ok hiányának igazolásaként az ajánlatkérő köteles elfogadni az eljárásban benyújtott 
egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot, a Közbeszerzési 
Döntőbizottság vagy a bíróság döntésére vonatkozóan a kizáró ok hiányát a Hatóság 
honlapján közzétett adatokból az ajánlatkérő ellenőrzi; 

 
g) a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja tekintetében nem szükséges igazolás benyújtása, a kizáró 

ok megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során; 
 

h) a Kbt. 62. § (1) bekezdés j) pontja tekintetében az adott eljárásban a kizáró ok 
megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során; korábbi közbeszerzési eljárásra 
vonatkozóan pedig az ajánlatkérő köteles elfogadni az eljárásban benyújtott Egységes 
Európai Közbeszerzési Dokumentumba foglalt nyilatkozatot; 
 

i) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjára vonatkozóan 
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ia) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka) alpontja tekintetében nem szükséges igazolás vagy 

nyilatkozat benyújtása, a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan 
kérhető cégjegyzék-adatok alapján az ajánlatkérő azt ellenőrzi, hogy valóban 
Magyarországon bejegyzett gazdasági szereplőről van szó; 

 
ib)  a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő nyilatkozata 

arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, 
vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt nem jegyzik 
szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a 
továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja 
szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének 
bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek 
nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti 
tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni;  

 
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja 
szerint a tényleges tulajdonos fogalma a következő: 
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. 
re) az ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi 
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője; 
 

ic)  a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjára vonatkozóan az ajánlattevő 
nyilatkozata arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet, amely az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os 
tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik; ha van ilyen szervezet, az ajánlattevő 
vagy részvételre jelentkező azt nyilatkozatban megnevezi (cégnév, székhely), továbbá 
nyilatkozik, hogy annak vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) 
alpontjában hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn; (amelyet az Ajánlatkérő Kbt. 69. § 
(4) bekezdés szerinti felkérésére kell benyújtani) 
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j) a Kbt. 62. § (1) bekezdés l) pontja tekintetében a kizáró okok hiányát az ajánlatkérő 

ellenőrzi a munkaügyi hatóságnak a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi 
LXXV. törvény 8/C. §-a szerint vezetett nyilvántartásából nyilvánosságra hozott 
adatokból, valamint a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal honlapján közzétett 
adatokból; 

 
k) a Kbt. 62. § (1) bekezdés m) pontja tekintetében nem szükséges igazolás benyújtása, a 

kizáró ok megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során; 
 

l) a Kbt. 62. § (1) bekezdés n) pontja tekintetében a Gazdasági Versenyhivatal (a 
továbbiakban: GVH) döntései, illetve az ezt felülvizsgáló bírósági döntések tekintetében a 
jogsértés megtörténtét az ajánlatkérő a GVH honlapján található, döntéseket tartalmazó 
adatbázisokból ellenőrzi; az ajánlatkérő ezen felül nem kérhet külön igazolást, a GVH 
honlapján található adatbázisokban nem szereplő esetleges jogsértés hiányának 
igazolásaként az ajánlatkérő köteles elfogadni az eljárásban benyújtott Egységes Európai 
Közbeszerzési Dokumentumba foglalt nyilatkozatot; 
 

m) a Kbt. 62. § (1) bekezdés o) pontja tekintetében az ajánlatkérő köteles elfogadni 
igazolásként az eljárásban benyújtott Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumba 
foglalt nyilatkozatot; 
 

n) a Kbt. 62. § (1) bekezdés p) pontja tekintetében az ajánlatkérő nem kérhet külön igazolást, 
a kizáró ok hiányának igazolásaként az ajánlatkérő köteles elfogadni az eljárásban benyújtott 
egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot. 

 
o) a Kbt. 62. § (1) bekezdés q) pontja tekintetében az ajánlatkérő nem kérhet külön igazolást, 
a jogsértés megtörténtét vagy annak hiányát a Hatóság honlapján közzétett adatokból az 
ajánlatkérő ellenőrzi. 

 
p) A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a 321/2015. 
(X.30.) Korm. rendelet 4. és 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.  

 
Az alkalmasság igazolásában résztvevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában 
további igazolási kötelezettség nincs, ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § 
(1) bekezdése alapján elfogadja az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum 
benyújtását, illetve az alkalmasság igazolása érdekében igénybe nem vett alvállalkozók 
vonatkozásában ajánlatkérő továbbra is elfogadja Kbt. 67. (4) bekezdése szerinti 
nyilatkozatot. 
 

 
1.13.2. Alkalmasság igazolása: 

 Gazdasági és pénzügyi alkalmasság esetében: 
Az ajánlati felhívás III.1.2. pontja szerint. 
 

 Műszaki és szakmai alkalmasság esetében: 
Az ajánlati felhívás III.1.3. pontja szerint. 
Ajánlatkérő az M/1. alkalmassági követelmény (referencia) igazolásának körében felhívja 
tisztelt ajánlattevők figyelmét, hogy az alkalmassági követelménynek való megfelelést a 
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése szerint az alábbi formában kell 
igazolni:  
— ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti 
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szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 
2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az 
általa kiadott vagy aláírt igazolással; 
— ha a szerződést kötő másik fél az előzőekhez képest egyéb szervezet, az általa adott 
igazolással vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más 
szervezet nyilatkozatával  
 

1.14. Adott esetben az ajánlattétel során és az ajánlattételt követően benyújtandó 
dokumentumok 

 
1.14.1. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében nyilatkozat ennek tényéről, 

valamint a cégbírósághoz benyújtott változás bejegyzési kérelem (elektronikus 
kérelmének kinyomtatott változatát) és az annak érkezéséről a cégbíróság által 
megküldött igazolás (a kérelemről kiállított elektronikus tanúsítvány, igazolás 
kinyomtatott változatát) is (adott esetben) 
 

1.14.2. Nyilatkozat üzleti titokról (adott esetben) 
 
1.14.3. Nyilatkozat felelős fordításról. (Amennyiben az ajánlatban nem magyar nyelvű 

dokumentumok is becsatolásra kerülnek, ajánlattevőnek a nem magyar nyelven benyújtott 
dokumentumok magyar nyelvű fordítását is csatolnia szükséges. A Kbt. 47. §(2) 
bekezdése alapján ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok 
ajánlattevő általi legalább felelős fordítását is elfogadja. Ajánlatkérő akkor tekinteti az 
eljárásban benyújtott idegen nyelvű dokumentumok fordítását ajánlattevő általi felelős 
fordításnak, ha a fordítással egyidejűleg benyújtja cégszerű nyilatkozatát arról, hogy az irat 
magyar fordítása az eredetivel mindenben megegyezik. A fordítás megfelelőségéért az 
ajánlattevő felel. 

 

1.14.4. Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia szükséges a papír alapon és a digitális 

adathordozón benyújtott ajánlat egyezősége vonatkozásában 

1.15. Az ajánlat formai követelményei, ajánlat benyújtása: 
a) Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót 

matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához kell rögzíteni, a matricát le kell 
bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a 
bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen; 

b) 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. 

c) Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban 
szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; 

d) Az ajánlatot zárt csomagolásban, magyar nyelven és 1 papír alapú eredeti 
példányban kell benyújtani. Az ajánlatot a papír alapú példánnyal mindenben 
megegyező elektronikus másolati példányban (szkennelve, .pdf kiterjesztésű 
file formájában) is be kell nyújtani, CD-n vagy DVD-n, az ajánlathoz 
mellékelve. A külső csomagoláson „ORACLE ULA licencek gyártói szoftver 
követése  – ajánlat” megjelölést, továbbá Az ajánlattételi határidő lejártáig (2017. 
május 04. 11:00 óra) nem bontható fel” feliratot kell feltüntetni. Ajánlatkérő 
tájékoztatásul közli, hogy amennyiben a csomagoláson az ajánlattevők nem tüntetik 
fel „Az ajánlattételi határidő lejártáig (2017. május 04. 11:00 óra) nem bontható 
fel” feliratot, úgy ajánlatkérő nem tud felelősséget vállalni annak az ajánlattételi 
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határidő előtt történő felbontásáért. 
e) A papír alapú példány és az elektronikus példány közötti eltérés esetén a papír alapú 

példány tartalma az irányadó. 
f) Az ajánlatban lévő, minden – az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy Kbt. 65. § (7) 

bekezdés szerinti szervezet által készített – 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 felhatalmazást kaptak. 

g) 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. 

h) A Kbt. 68. § (2) bekezdése alapján ajánlatok írásban és zártan történő benyújtására 
lehetőség van postai úton, illetve személyesen munkanapokon hétfőtől péntekig 10:00 
és 15:00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján az ajánlattételi határidő 
lejártáig a MÁV SZK Zrt. Integrált Ellátási Üzletág, 1087 Budapest, Könyves Kálmán 
körút 54-60., 310-es szoba helyszínen, valamint az ajánlattételi határidőt megelőző 15 
percben az ajánlati felhívásban a bontás helyszíneként megjelölt tárgyalóban. A postai 
úton benyújtott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőben 
beérkezettnek, ha azok legkésőbb az ajánlattételi határidőig az ajánlatkérő részéről az 
ajánlatok átvételére megjelölt helyen átvételre kerülnek.  
Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárta után beérkezett ajánlatokat nem értékeli, 
azt a Kbt. 73. § (1) bekezdés a) pontja értelmében érvénytelennek nyilvánítja. 
Ajánlatkérő a késedelmesen beérkező ajánlatokat – a késedelem okának és felelősének 
vizsgálata nélkül – öt évig megőrzi. A Kbt. 68. § (6) bekezdése alapján a határidő után 
beérkezett ajánlat benyújtásáról Ajánlatkérő jegyzőkönyvet vesz fel, és azt az összes - 
beleértve az elkésett - ajánlattevőnek megküldi. A postai kézbesítés esetleges 
késedelméből, továbbá a postai küldemények elirányításából vagy elvesztéséből eredő 
valamennyi kockázatot az ajánlattevő viseli.  

i) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy ajánlatkérő kapcsolattartási 
pontjaként megjelölt székházban beléptető rendszer működik, és emiatt az épületbe 
történő belépés a portai regisztráció miatt időigényes (előre láthatólag 20-25 perc). 
Ennek figyelembevétele az ajánlattevők részéről elengedhetetlen, különös tekintettel 
az ajánlatok benyújtásának napjára. Az ebből eredő bárminemű 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. 

j) Az ajánlatok bontását követően ajánlatkérő valamennyi értesítést (így különösen: 
jegyzőkönyv, összegezés) a felolvasólapon megadott faxszámra is megküldi az 
ajánlattevők részére. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy kapcsolattartási 
adataikat szíveskedjenek a felolvasólapon 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.). Amennyiben 
ajánlattevő a felolvasólapon megadott elérhetőséget módosítani, kiegészíteni kívánja, 
úgy erről köteles ajánlatkérőt külön e-mailben vagy faxon tájékoztatni. (Ajánlatkérő e 
körben nem fogadja el az ún. „out of office” / „házon kívül” üzeneteket, ehelyett 
kéri, hogy az ajánlattevők ezen adatok módosításáról külön emailt szíveskedjenek 
küldeni). 

k) Az ajánlati felhívás III.1.2) pontja kiegészítéseként ajánlatkérő közli, hogy a nem 
forintban rendelkezésre álló adatokat az eredeti devizanemben kéri megadni. Az egyes 
üzleti évekre idegen devizanemben megadott árbevételi összegek forintra történő 
átszámítására ajánlatkérő az egyes üzleti évekre irányadó mérlegfordulónapokon 
érvényes MNB devizaárfolyamot alkalmazza, ennek hiányában az ECB által 
ugyanebben az időpontban jegyzett devizák keresztárfolyamából számított árfolyam 
kerül alkalmazásra, a mérleg fordulónapokat kérjük megadni. 
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Az ajánlati felhívás III.1.3) pont kiegészítéseként ajánlatkérő közli, hogy a nem 
forintban rendelkezésre álló adatokat eredeti devizanemben kéri megadni. Az idegen 
devizanemben megadott értékek, adatok forintra történő átszámítására ajánlatkérő a 
teljesítés időpontjában érvényes MNB devizaárfolyamot alkalmazza, illetve ennek 
hiányában az ECB által ugyanebben az időpontban jegyzett devizák 
keresztárfolyamából számított árfolyam kerül alkalmazásra. 

l) Ajánlatkérő felhívja tisztelt ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 69. § (11) bekezdése 
alapján nem kérhető igazolás benyújtása, ha az ajánlatkérő az Európai Unió bármely 
tagállamában működő, - az adott tagállam által az e-Certis rendszerben igazolásra 
alkalmas adatbázisként feltüntetett - ingyenes elektronikus adatbázisba belépve 
közvetlenül hozzájuthat az igazoláshoz vagy egyéb releváns információhoz. Nem 
magyar nyelvű nyilvántartás esetén az ajánlatkérő kérheti a releváns igazolás vagy 
információ magyar nyelvű fordításának benyújtását. A magyarországi nyilvántartások 
közül a hatósági nyilvántartások, valamint a külön jogszabályban nevesített 
nyilvántartások tekintendőek az igazolás benyújtásának kiváltására alkalmas 
nyilvántartásnak. A magyarországi ilyen nyilvántartások listájának az e-Certis 
rendszerben való közzétételéről a Közbeszerzési Hatóság gondoskodik. 
 

 
1.16. Az ajánlatok értékelése 
 
Az ajánlatok értékelése a legalacsonyabb ár értékelési szempontja alapján történik. (Kbt. 76. § (2) 
bekezdés a) pont)  
Ajánlatkérő a nevezett bírálati szempont alapján azt az érvényes ajánlatot hirdeti ki nyertesként, 
amelynek a Felolvasólapon megadott nettó ajánlati összára - vagyis a szerződéstervezetben és 
műszaki leírásban meghatározott valamennyi licenszhez kapcsolódó követés teljes mennyiségre 
vetített vállalkozói díja - az érvényes ajánlatok közül a legalacsonyabb ellenszolgáltatásnak 
minősül. Ennek megfelelően ajánlattevőknek a felolvasólapon a nettó ajánlati összárat (teljes 
követési szolgáltatás vállalkozói díját) kell megadnia, ugyanakkor az ajánlatuk részeként be kell 
csatolniuk a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint a nettó ajánlati összár 
alapját képező nettó egységárakat tartalmazó árlistát. 
Ajánlatkérő felhívja továbbá tisztelt ajánlattevők figyelmét, hogy a nettó ajánlati összár alapját 
képező nettó egységáraknak tartalmaznia kell a teljesítési helyen történő átadásig felmerülő összes 
járulékos költséget, mint pl. a különféle adókat ÁFA nélkül. 
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell az ajánlattevő által vállalt feladatok szerződésszerű 
teljesítésének valamennyi – közvetlen és közvetett – költségét. A megajánlott áron felül 
ajánlattevő semmilyen egyéb ellenszolgáltatásra nem tarthat igényt. 
 
1.17. A Kbt. 73. § (5) bekezdése szerinti tájékoztatás:  

 
Kbt. 73. § (5) bekezdés alapján az ajánlatkérő tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a 
nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a (4) bekezdés szerinti azon 
követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. 

 
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ)  
Székhely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. 
Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839. 
Tel.: +36-1-476-1100 
Fax: +36-1-476-1390 
Honlap: www.antsz.hu 

 

http://www.antsz.hu/
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Nemzetgazdasági Minisztérium, Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkárság 
1051 Budapest, József nádor tér 2-4 
Postai cím: 1369 Budapest Pf.: 481. 
Telefon: +36 (l) 795-1400 
Fax: +36 (l) 318-2570 
Honlap: www.kormany.hu 
 
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 
Székhely: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23 
Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 95 
Tel.: +36-1-301-2900 
Fax: +36-1-301-2903 
Honlap: www.mbfh.hu 
 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)   
Székhely: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.  
Tel.: +36- 1-428-5100 
Fax: +36-1- 428-5382  
Honlap: www.apeh.hu 
 
Nemzetgazdasági Minisztérium 
H-1051 Budapest, József nádor tér 4.  
Levelezési cím: 1055 Budapest, Honvéd utca 13-15.  
Telefon: +36-06-1-374-2700 
Fax: +36-06-1-374-2925  
E-mail: ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu 
Honlap:http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/elerhetosegek 
 
Földművelésügyi Minisztérium  
Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. 
Postai cím: 1860 Budapest 
Telefon: 06-1-795-2000 
Telefax: 06-1-795-0200  
Honlap: http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/elerhetosegek 
 
Közbeszerzési Hatóság 
Székhely: 1026 Budapest, Riadó utca 5. 
Postafiók cím: 1525. Pf. 166. 
Telefon: 06-1-882-8502 
Telefax: 06-1-882-8503 
Honlap: http://www.kozbeszerzes.hu/ 

 
 
1.18 A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóra vonatkozó adatok: 
 

dr. Szolomájer Anita 
Lajstromszám: 00686 
szolomajer.anita@mav-szk.hu 
1087 Budapest, Könyves Kálmán krt.54-60. 

http://www.kormany.hu/
http://www.mbfh.hu/
http://www.apeh.hu/
mailto:ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu
mailto:ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu
http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/elerhetosegek
http://www.kozbeszerzes.hu/
mailto:szolomajer.anita@mav-szk.hu
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1.19  Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) kitöltési 
útmutatója 

 
Ajánlattevő és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő/kapacitás szervezet a 
felhívásban előírt kizáró okok és alkalmassági követelmények tekintetében előzetes igazolásként 
csak az EEKD kitöltött és aláírt formanyomtatványát nyújtja be, majd ezt követően, az eljárás 
eredményéről szóló döntés meghozatala előtt a Kbt. 69.§ (4) bek szerint, az ajánlatkérő erre 
irányuló felhívására utólagosan igazolások, nyilatkozatok benyújtásával igazolja alkalmasságát 
illetve a kizáró okok hatálya alá nem tartozását.  

 

A benyújtással kapcsolatos információk: 

- Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell 
benyújtania [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés]  

- 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 is be kell nyújtania. Ilyen esetben a 
kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek 
vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező 
igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (3) 
bekezdés]. 

 

A kitöltéssel kapcsolatos általános információk: 

- A formanyomtatvány II. részétől a gazdasági szereplő tölti ki a formanyomtatványt oly módon, 
hogy a formanyomtatvány jobb oldali oszlopában adja meg a kitöltendő részekhez 
kapcsolódó szükséges információkat, adatokat, internetes elérhetőségeket stb. 

 
- Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a 321/2015. Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésének 

megfelelően, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 
közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát, valamint az alkalmassági feltételeket igazoló 
adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük a 
formanyomtatvány megfelelő részeiben - azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, 
amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára e rendelet 
előírja. (Ennek megfelelően pl. a gazdasági szereplőnek nem kell feltüntetnie az EEKD 
III. B. pontjában a Kbt. 62. § (1) bek. b) pontja szerinti kizáró ok igazolását szolgáló adatbázis 
(http://nav.gov.hu/nav/adatbazisok/koztartozasmentes) elérhetőségét, tekintettel arra, hogy 
ajánlatkérő ezen adatbázist a 321/2015. Korm. rendelet rendelkezései alapján ellenőrizni köteles. 

 
 
 
 

AZ EGYSÉGES EURÓPAI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 
FORMANYOMTATVÁNYA (EEKD) 

 
KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 

 
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, 

http://nav.gov.hu/nav/adatbazisok/koztartozasmentes
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feltéve, hogy a fent említett elektronikus ESPD-szolgáltatást1 használták az Egységes Európai 
Közbeszerzési Dokumentum kitöltéséhez. Az Európai Unió Hivatalos lapjában közzétett 
vonatkozó hirdetmény2 hivatkozási adatai: 
A Hivatalos Lap S sorozatának száma [], dátum [], [] oldal,  
A hirdetmény száma a Hivatalos Lap S sorozatban : [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 
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 ESPD-
szolgáltatást használják az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum létrehozásához és 
kitöltéséhez. Ha nem, akkor ezt az információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie. 

A beszerző azonosítása3 Válasz: KITÖLTÉSRE VONATKOZÓ 

INFORMÁCIÓK 

Név:  [   ] MÁV Zrt.  

Melyik beszerzést érinti? Válasz:  

A közbeszerzés megnevezése vagy 
rövid ismertetése4: 

[   ] ORACLE ULA licencek 

gyártói szoftver követése  

Az ajánlatkérő szerv vagy a 
közszolgáltató ajánlatkérő által az 
aktához rendelt hivatkozási szám 
(adott esetben)5: 

[   ]  

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: KITÖLTÉSRE VONATKOZÓ 

INFORMÁCIÓK 

Név: [   ] Kötelezően kitöltendő! 

Héa azonosító szám (uniós 
adószám), adott esetben: 
Ha nincs héa azonosító szám, 
kérjük egyéb nemzeti azonosító 
szám feltüntetését, adott esetben, 

[   ] 
[   ] 

Adott esetben kitöltendő. 

                                                 
1
 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. 

2
 Ajánlatkérő szervek részére: vagy az eljárást megindító felhívásként alkalmazott Előzetes 

tájékoztató, vagy Szerződési hirdetmény. 

Közszolgáltató ajánlatkérők részére: az eljárást megindító felhívásként alkalmazott Időszakos előzetes 

tájékoztató, Szerződési hirdetmény, vagy a Minősítési rendszer meglétéről szóló hirdetmény 

3
 A vonatkozó hirdetmény I. szakaszának I.1 pontjából átmásolandó információ. Közös közbeszerzés 

esetén kérjük feltüntetni minden résztvevő beszerző nevét. 

4
 Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 és II.1.3 pontját. 

5
 Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 pontját. 
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ha szükséges. 

Postai cím:  [……] Kötelezően kitöltendő! 

Kapcsolattartó személy vagy 
személyek6: 
Telefon: 
E-mail cím: 
Internetcím (adott esetben): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Kötelezően kitöltendő! 

Általános információ: Válasz:  

A gazdasági szereplő mikro-, kis- 
vagy középvállalkozás7? 

[] Igen [] Nem Kötelezően kitöltendő! 

Csak ha a közbeszerzés 
fenntartott8: A gazdasági szereplő 
védett műhely, szociális vállalkozás9 
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 munkavállalók 
mely kategóriájába vagy 
kategóriáiba tartoznak. 

[] Igen [] Nem 
 
 
 
 
 
[…] 
 
 
[….] 
 

 

                                                 
6 Kérjük, ismételje meg a kapcsolattartó személyekre vonatkozó információt, ahányszor 

szükséges. 

7 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. 

8
 Lásd a szerződési hirdetmény III.1.5. pontját. 

9
 Azaz fő célja a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű személyek szociális és szakmai 

beilleszkedése. 
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Adott esetben, a gazdasági szereplő 
szerepel-e az elismert gazdasági 
szereplők hivatalos 
jegyzékében, vagy rendelkezik-e 
azzal egyenértékű igazolással (pl. 
nemzeti (elő)minősítési rendszer 
keretében)? 

[] Igen [] Nem [] Nem 
alkalmazható 

Adott esetben kitöltendő. 

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: 
 
b) Ha a felvételről szóló igazolás 
vagy tanúsítvány elektronikusan 
elérhető, kérjük, tüntesse fel: 
 
c) Kérjük, tüntesse fel a 
referenciákat, amelyeken a felvétel 
vagy a tanúsítás alapul, és adott 
esetben a hivatalos jegyzékben elért 
minősítést10: 
d) A felvétel vagy a tanúsítás az 
összes előírt kiválasztási 
szempontra kiterjed? 
 
Ha nem: 

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 

 
 
 
 
 
 
a) [……] 
 
b) (internetcím, a kibocsátó 
hatóság vagy testület, a 
dokumentáció pontos 
hivatkozási adatai): 
[……][……][……][……] 
 
c) [……] 
 
 
 
d) [] Igen [] Nem 
 
 
 
 
 
 
 
e) [] Igen [] Nem 
 
 
 
 
 
(internetcím, a kibocsátó 
hatóság vagy testület, a 
dokumentáció pontos 
hivatkozási adatai): 
[……][……][……][……] 

Adott esetben kitöltendő. 

                                                 
10

 A hivatkozások és a minősítés, ha van ilyen, a tanúsításon szerepelnek. 
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ajánlatkérő számára, hogy 
közvetlenül beszerezze azt bármely 
tagország díjmentesen 
hozzáférhető nemzeti 
adatbázisából? 
Ha a vonatkozó információ 
elektronikusan elérhető, kérjük, 
adja meg a következő 
információkat: 
Részvétel formája: Válasz:  

A gazdasági szereplő másokkal 
együtt vesz részt a közbeszerzési 
eljárásban?11 

[] Igen [] Nem Kötelezően kitöltendő! 

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, ...): 
b) Kérjük, adja meg, mely 
gazdasági szereplők a 
közbeszerzési eljárásban 
együtt részt vevő csoport 
tagjai: 
c) Adott esetben a részt 
vevő csoport neve: 

 
a:) [……] 
 
 
b): [……] 
 
 
c): [……] 

Adott esetben kitöltendő. 

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: KITÖLTÉSRE VONATKOZÓ 

INFORMÁCIÓK 

Teljes név;  
valamint a születési idő és hely, ha 
szükséges:  

[……]; 
[……] 

Kötelezően kitöltendő! 

Beosztás/milyen minőségben jár el: [……] Kötelezően kitöltendő! 

Postai cím: [……] Kötelezően kitöltendő! 

Telefon: [……] Kötelezően kitöltendő! 

E-mail cím: [……] Kötelezően kitöltendő! 

Amennyiben szükséges, részletezze a 
képviseletre vonatkozó 

[……] Adott esetben kitöltendő. 

                                                 
11

 Nevezetesen egy csoport, konzorcium, közös vállalkozás vagy hasonló részeként. 
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információkat (a képviselet formája, 
köre, célja stb.): 

C: MÁS SZERVEZETEK KAPACITÁSAINAK IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 
Igénybevétel: Válasz: KITÖLTÉSRE VONATKOZÓ 

INFORMÁCIÓK 

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 Kötelezően kitöltendő! 

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 is12. 

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.) 

Alvállalkozás: Válasz: KITÖLTÉSRE VONATKOZÓ 

INFORMÁCIÓK 

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:  
[…] 

Kötelezően kitöltendő! 

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 
(alvállakozói kategóriára) nézve. 

                                                 
12

 Pl. a minőség-ellenőrzésben részt vevő műszaki szervezetek esetében: IV. rész C. szakasz, 3. pont. 
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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: 

Bűnszervezetben való részvétel13; 
1. Korrupció14; 
2. Csalás15; 
3. Terrorista bűncselekmény vagy terrorista csoporthoz kapcsolódó bűncselekmény16; 
4. Pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása17; 
5. Gyermekmunka és az emberkereskedelem más formái18 

Az irányelv 57. cikke (1) 
bekezdésében foglalt okokat 
végrehajtó nemzeti 
rendelkezések szerinti 
büntetőeljárásban hozott 
ítéletekkel kapcsolatos okok: 

Válasz: KITÖLTÉSRE VONATKOZÓ 

INFORMÁCIÓK 

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 

[] 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): 
[……][……][……][……]19 

Kötelezően kitöltendő! 
Jelen pontban a Kbt. 62. § (1) 
bekezdés a) pont aa)-af) és 
ah) alpontjára vonatkozóan 
szükséges a gazdasági 
szereplőnek nyilatkoznia. 

                                                 
13

 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. 

14
 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. 

15
 Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1. cikke értelmében (HL C 

316., 1995.11.27., 48. o.) 

16
 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. 

17
 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. 

18
 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. 

19
 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
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továbbra is alkalmazandó?  

Amennyiben igen, kérjük,20 adja 
meg a következő információkat: 
a) Elítélés dátuma, adja meg, hogy 
az 1–6. pontok közül melyik 
érintett, valamint az ítélet okát 
(okait), 
b) Határozza meg az elítélt 
személyét [ ]; 
c) Amennyiben az ítélet 
közvetlenül megállapítja: 

 
a) Dátum:[   ], pont(ok): [   ], 
ok(ok):[   ]  
 
 
b) [……] 
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): 
[……][……][……][……]21 

Adott esetben kitöltendő. 

Ítéletek esetén hozott-e a gazdasági 
szereplő olyan intézkedéseket, 
amelyek a releváns kizárási okok 
ellenére igazolják megbízhatóságát22 

(öntisztázás)? 

[] Igen [] Nem  Adott esetben kitöltendő. 

Amennyiben igen, kérjük, 
ismertesse ezeket az 
intézkedéseket23: 

[……] Adott esetben kitöltendő. 

B: ADÓFIZETÉSI VAGY A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK FIZETÉSÉRE VONATKOZÓ 

KÖTELEZETTSÉG MEGSZEGÉSÉVEL KAPCSOLATOS OKOK  
Adó vagy társadalombiztosítási 
járulék fizetése: 

Válasz: KITÖLTÉSRE VONATKOZÓ 

INFORMÁCIÓK 

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 
 
 
 
 
 
 

Kötelezően kitöltendő! 
Jelen pontban a Kbt. 62. § (1) 
bekezdés b) pontjára 
vonatkozóan szükséges a 
gazdasági szereplőnek 
nyilatkoznia. 

Ha nem, akkor kérjük, adja meg a 
következő információkat: 
a) Érintett ország vagy tagállam 

Adók Társadalom
biztosítási 
hozzájárulás 

 

                                                 
20

 Kérjük, szükség szerint ismételje. 

21
 Kérjük, szükség szerint ismételje. 

22
 A 2014/24/EU irányelv 57. cikke (6) bekezdését végrehajtó nemzeti rendelkezésekkel összhangban. 

23
 Az elkövetett bűncselekmény jellegét figyelembe véve (egyszeri, ismételt, szisztematikus ...) a 

magyarázatnak tükröznie kell e megtett intézkedések megfelelőségét.  
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b) Mi az érintett összeg? 
c) A kötelezettségszegés 
megállapításának módja: 
1) Bírósági vagy közigazgatási határozat: 

–  Ez a határozat 
jogerős és kötelező? 

Kérjük, adja meg az ítélet 
vagy a határozat 
dátumát. 

Ítélet esetén, amennyiben 
erről közvetlenül 
rendelkezik, a 
kizárási időtartam 
hossza: 

2) Egyéb mód? Kérjük, részletezze: 
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? 

 
a) [……] 
b) [……] 
 
 
c1) [] Igen  
[] Nem 

[] Igen  
[] Nem 
[……] 
[……] 
c2) [ …] 
 
d) [] Igen 
[] Nem 
 
Ha igen, 
 kérjük, 
részletezze
: [……] 

 
a) [……] 
b) [……] 
 
 
c1) [] Igen  
[] Nem 

[] Igen  
[] Nem 
[……] 
[……] 
c2) [ …] 
 
d) [] Igen  
[] Nem 
 
Ha igen,  
kérjük, 
részletezze:  
[……] 

Adott esetben kitöltendő. 

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): 24 
[……][……][……] 

Adott esetben kitöltendő.  

C: FIZETÉSKÉPTELENSÉGGEL, ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGGEL VAGY SZAKMAI 

KÖTELESSÉGSZEGÉSSEL KAPCSOLATOS OKOK
25 

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: KITÖLTÉSRE VONATKOZÓ 

INFORMÁCIÓK 

A gazdasági szereplő tudomása 
szerint megszegte-e kötelezettségeit 
a környezetvédelmi, a szociális és a 
munkajog terén26? 

[] Igen [] Nem  

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 [] Igen [] Nem Kötelezően kitöltendő! 

                                                 
24

 Kérjük, szükség szerint ismételje. 

25
 Lásd a 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (4) bekezdését. 

26
 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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helyzetek bármelyikében van-e: 
a) Csődeljárás, vagy 
b) Fizetésképtelenségi eljárás 
vagy felszámolási eljárás alatt áll, 
vagy 
c) Hitelezőkkel csődegyezséget 
kötött, vagy 
d) A nemzeti törvények és 
rendeletek szerinti hasonló eljárás 
következtében bármely hasonló 
helyzetben van27, 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 
teljesítésére28. 

Ha a vonatkozó információ 
elektronikusan elérhető, kérjük, 
adja meg a következő 
információkat: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[……] 
[……] 

 
 
 
 
 

(internetcím, a kibocsátó 
hatóság vagy testület, a 
dokumentáció pontos 
hivatkozási adatai): 
[……][……][……] 

Jelen pontban a Kbt. 62. § (1) 
bekezdés c), d pontjára 
vonatkozóan szükséges a 
gazdasági szereplőnek 
nyilatkoznia. 

Elkövetett-e a gazdasági szereplő 
súlyos szakmai 
kötelességszegést29?  
Ha igen, kérjük, részletezze: 

[] Igen [] Nem, 
 
 [……] 

 

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 

[] Igen [] Nem 
 
 

Kötelezően kitöltendő! 
Jelen pontban a Kbt. 62. § (1) 
bekezdés n) pontjára 

                                                 
27

 Lásd a nemzeti jogot, a vonatkozó hirdetményt vagy a közbeszerzési dokumentumokat. 

28
 Ezt az információt nem kell megadni abban az esetben, ha az a)–f) pontokban fölsorolt esetek 

valamelyikében a gazdasági szereplők kizárását a nemzeti jog kötelezővé tette az eltérés lehetősége nélkül 

abban az esetben, ha a gazdasági szereplő mindazonáltal képes a szerződés teljesítésére. 

29
 Adott esetben lásd a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok 

meghatározásait. 
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megállapodást más gazdasági 
szereplőkkel? 
Ha igen, kérjük, részletezze: 

[…] vonatkozóan szükséges a 
gazdasági szereplőnek 
nyilatkoznia. 

Ha igen, tett-e a gazdasági 
szereplő öntisztázó 
intézkedéseket?  
[] Igen [] Nem 
Amennyiben igen, kérjük, 
ismertesse ezeket az 
intézkedéseket: [……] 

Adott esetben kitöltendő. 

Van-e tudomása a gazdasági 
szereplőnek bármilyen 
összeférhetetlenségről30 a 
közbeszerzési eljárásban való 
részvételéből fakadóan? 
Ha igen, kérjük, részletezze: 

[] Igen [] Nem 
 
 
[…] 

Kötelezően kitöltendő! 
Jelen pontban a Kbt. 62. § (1) 
bekezdés m) pontjára 
vonatkozóan szükséges a 
gazdasági szereplőnek 
nyilatkoznia.  

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? 
Ha igen, kérjük, részletezze: 

[] Igen [] Nem 
 
 
 
[…] 

Kötelezően kitöltendő! 
 

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? 
Ha igen, kérjük, részletezze: 

[] Igen [] Nem 
 
 
 
 
 
[…] 

 

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? 
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 

[] Igen [] Nem Kötelezően kitöltendő! 
Jelen pontban a Kbt. 62. § (1) 
bekezdés h), i), j), o) 
pontjára vonatkozóan 
szükséges a gazdasági 
szereplőnek nyilatkoznia. 
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 A nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban jelzettek 

szerint. 
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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: KITÖLTÉSRE VONATKOZÓ 

INFORMÁCIÓK 

Vonatkoznak-e a gazdasági 
szereplőre azok a tisztán nemzeti 
kizárási okok, amelyeket a 
vonatkozó hirdetmény vagy a 
közbeszerzési dokumentumok 
meghatároznak? 
Ha a vonatkozó hirdetményben 
vagy a közbeszerzési 
dokumentumokban megkívánt 
dokumentáció elektronikus 
formában rendelkezésre áll, kérjük, 
adja meg a következő 
információkat: 

[] Igen [] Nem 
 
 
(internetcím, a kibocsátó 
hatóság vagy testület, a 
dokumentáció pontos 
hivatkozási adatai): 
[……][……][……]31 

Kötelezően kitöltendő! 
Jelen pontban a Kbt. 62. § (1) 
bekezdés a) pont ag) 
alpontjában, illetve e), f), g), 
k), l), p) és q) 
pontjáravonatkozóan 
szükséges a gazdasági 
szereplőnek nyilatkoznia.   

Amennyiben a tisztán nemzeti 
kizárási okok fennállnak, tett-e 
a gazdasági szereplő öntisztázási 
intézkedéseket?  
Amennyiben igen, kérjük, 
ismertesse ezeket az intézkedéseket:  

[] Igen [] Nem 
 
 
[……] 

Adott esetben kitöltendő. 

 
 
IV. rész: Kiválasztási szempontok 

A kiválasztási szempontokat illetően ( szakasz vagy e rész A–D szakaszai), a gazdasági szereplő 
kijelenti a következőket: 

: 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  szakaszának kitöltésére anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát ki kellene 
töltenie: 

Minden előírt kiválasztási Válasz: KITÖLTÉSRE VONATKOZÓ 
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 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
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szempont teljesítése INFORMÁCIÓK 

Megfelel az előírt kiválasztási 
szempontoknak: 

[] Igen [] Nem Kötelezően kitöltendő! 
Ajánlatkérő a felhívás III.1.2. 
és III.1.3) pontjában jelzettek 
alapján elfogadja gazdasági 
szereplő egyszerű 
nyilatkozatát az alkalmassági 
követelményeknek való 
megfelelésre vonatkozóan.  
A IV. rész további 
szakaszainak (A-D) kitöltése 
nem követelmény. 

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: KITÖLTÉSRE VONATKOZÓ 

INFORMÁCIÓK 

1) Be van jegyezve a letelepedés 
helye szerinti tagállamának vonatkozó 
szakmai vagy 
cégnyilvántartásába32: 
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: 
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 a vonatkozó információ 
elektronikusan elérhető, kérjük, adja 
meg a következő információkat: 

 
[] Igen [] Nem 
 
Ha igen, kérjük, adja meg, 
hogy ez miben áll, és jelezze, 
hogy a gazdasági szereplő 
rendelkezik-e ezzel: [ …] [] 
Igen [] Nem 
 
 
(internetcím, a kibocsátó 
hatóság vagy testület, a 
dokumentáció pontos 
hivatkozási adatai): 
[……][……][……] 

 

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: KITÖLTÉSRE VONATKOZÓ 

INFORMÁCIÓK 

1a) A gazdasági szereplő („általános”) 
éves árbevétele a vonatkozó 
hirdetményben vagy a közbeszerzési 
dokumentumokban előírt számú 
pénzügyi évben a következő: 
És/vagy 

év: [……] 
árbevétel:[……][…]pénznem 
év: [……] 
árbevétel:[……][…]pénznem 
év: [……] 
árbevétel:[……][…]pénznem 
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 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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1b) A gazdasági szereplő átlagos éves 
árbevétele a vonatkozó 
hirdetményben vagy a 
közbeszerzési dokumentumokban 
előírt számú évben a következő33 (): 
Ha a vonatkozó információ 
elektronikusan elérhető, kérjük, adja 
meg a következő információkat: 

 
(évek száma, átlagos 
árbevétel): 
[……],[……][…]pénznem 
 
 
(internetcím, a kibocsátó 
hatóság vagy testület, a 
dokumentáció pontos 
hivatkozási adatai): 
[……][……][……] 

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: 
És/vagy 
2b) A gazdasági szereplő átlagos éves 
árbevétele a területen és a 
vonatkozó hirdetményben vagy a 
közbeszerzési dokumentumokban 
előírt számú évben a következő34: 
Ha a vonatkozó információ 
elektronikusan elérhető, kérjük, adja 
meg a következő információkat: 

év: [……] 
árbevétel:[……][…]pénznem 
év: [……] 
árbevétel:[……][…]pénznem 
év: [……] 
árbevétel:[……][…]pénznem 
 
 
 
 
(évek száma, átlagos 
árbevétel): 
[……],[……][…]pénznem 
 
(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 mutatók35 
tekintetében a gazdasági szereplő 
kijelenti, hogy az előírt mutató(k) 
tényleges értéke(i) a következő(k): 
 
Ha a vonatkozó információ 
elektronikusan elérhető, kérjük, adja 

(az előírt mutató azonosítása – 
x és y36 aránya - és az érték): 
[……], [……]37 
 
 
(internetcím, a kibocsátó 
hatóság vagy testület, a 
dokumentáció pontos 
hivatkozási adatai): 

 

                                                 
33

 Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik. 

34
 Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik. 

35
 Pl. az eszközök és a források aránya. 

36
 Pl. az eszközök és a források aránya. 

37
 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
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meg a következő információkat: [……][……][……] 

5) Szakmai 
felelősségbiztosításának biztosítási 
összege a következő: 
Ha a vonatkozó információ 
elektronikusan elérhető, kérjük, adja 
meg a következő információkat: 

[……],[……][…]pénznem 
 
(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: KITÖLTÉSRE VONATKOZÓ 

INFORMÁCIÓK 

1a) Csak építési beruházásra 
vonatkozó közbeszerzési 
szerződések esetében: 
A referencia-időszak folyamán38 a 
gazdasági szereplő a 
meghatározott típusú 
munkákból a következőket 
végezte:  
Ha a legfontosabb munkák 
megfelelő elvégzésére és 
eredményére vonatkozó 
dokumentáció elektronikus 
formában rendelkezésre áll, 
kérjük, adja meg a következő 
információkat: 

Évek száma (ezt az időszakot a 
vonatkozó hirdetmény vagy a 
közbeszerzési dokumentumok 
határozzák meg): […] 
Munkák:  […...] 
 
(internetcím, a kibocsátó hatóság 
vagy testület, a dokumentáció 
pontos hivatkozási adatai): 
[……][……][……] 

 

1b) Csak árubeszerzésre és 
szolgáltatásnyújtásra irányuló 
közbeszerzési szerződések 
esetében: 
A referencia-időszak folyamán39 a 
gazdasági szereplő a 
meghatározott típusokon belül 
a következő főbb szállításokat 

 
Évek száma (ezt az időszakot a 
vonatkozó hirdetmény vagy a 
közbeszerzési dokumentumok 
határozzák meg): […] 

Leírás ö
se

dátu
mok 

megren
delők 

 

                                                 
38

 Az ajánlatkérő szervek nem több, mint öt évet írhatnak elő, és elfogadhatnak öt évnél régebbi 

tapasztalatot. 

39
 Az ajánlatkérő szervek nem több, mint három évet írhatnak elő, és elfogadhatnak három évnél 

régebbi tapasztalatot. 
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végezte, vagy a következő főbb 
szolgáltatásokat nyújtotta: A 
lista elkészítésekor kérjük, 
tüntesse fel az összegeket, a 
dátumokat és a közületi vagy 
magánmegrendelőket40: 

g
k 

    
 

2) A gazdasági szereplő a 
következő szakembereket vagy 
műszaki szervezeteket41 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 álló 
tanulmányi és kutatási 
eszközökre és 
minőségellenőrzési 
intézkedéseire vonatkozó 
vizsgálatok42 elvégzését. 

 
 
 
[] Igen [] Nem 

 

                                                 
40

 Vagyis minden megrendelőt fel kell sorolni, és a listának tartalmaznia kell mind a közületi, mind pedig 

a magánmegrendelőket az érintett szállítások vagy szolgáltatások tekintetében. 

41
 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. 

42
 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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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) 
b) Annak vezetői személyzete: 

 
 
a) [……] 
 
 
 
b) [……] 

 

7) A gazdasági szereplő a 
következő környezetvédelmi 
intézkedéseket tudja alkalmazni 
a szerződés teljesítése során: 

[……]  

8) A gazdasági szereplő átlagos 
éves statisztikai állományi 
létszáma és vezetői létszáma az 
utolsó három évre vonatkozóan a 
következő volt: 

Év, 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 
43kíván esetleg harmadik féllel 
szerződést kötni: 

[……]  

11) Árubeszerzésre irányuló 
közbeszerzési szerződés 
esetében: 
A gazdasági szereplő szállítani 
fogja a leszállítandó termékekre 
vonatkozó mintákat, leírásokat 
vagy fényképeket, amelyeket nem 
kell hitelességi tanúsítványnak 
kísérnie; 
Adott esetben a gazdasági 
szereplő továbbá kijelenti, hogy 
rendelkezésre fogja bocsátani az 
előírt hitelességi igazolásokat. 
Ha a vonatkozó információ 
elektronikusan elérhető, kérjük, 
adja meg a következő 

 
[] Igen [] Nem 
 
 
 
[] Igen [] Nem 
 
 
(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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információkat: 

12) Árubeszerzésre irányuló 
közbeszerzési szerződés 
esetében: 
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: 
Ha a vonatkozó információ 
elektronikusan elérhető, kérjük, 
adja meg a következő 
információkat: 

 
[] Igen [] Nem 
 
 
 
 
 
 
 
 
[…] 
 
(internetcím, a kibocsátó hatóság 
vagy testület, a dokumentáció 
pontos hivatkozási adatai): 
[……][……][……] 

 

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: KITÖLTÉSRE VONATKOZÓ 

INFORMÁCIÓK 

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? 
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: 

[] Igen [] Nem 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
(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 

[] Igen [] Nem 
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az előírt környezetvédelmi 
vezetési rendszereknek vagy 
szabványoknak megfelel? 
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): 
[……][……][……] 

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: KITÖLTÉSRE VONATKOZÓ 

INFORMÁCIÓK 

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: 
Ha e tanúsítványok vagy egyéb 
igazolások valamelyike elektronikus 
formában rendelkezésre áll44, kérjük, 
hogy mindegyikre nézve adja meg a 
következő információkat: 

[….] 
 
 
 
[] Igen [] Nem45 
 
 
 
(internetcím, a kibocsátó 
hatóság vagy testület, a 
dokumentáció pontos 
hivatkozási adatai): 
[……][……][……]46 

 

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, 

                                                 
44

 Kérjük, egyértelműen adja meg, melyik elemre vonatkozik a válasz. 

45
 Kérjük, szükség szerint ismételje. 

46
 Kérjük, szükség szerint ismételje. 



 

 39 

ingyenesen hozzáférhető nemzeti adatbázisba belépve közvetlenül hozzájusson a kiegészítő iratokhoz47, vagy 
b) Legkésőbb 2018. április 18-án48 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 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 szükséges – aláírás(ok): [……] 
 
 

                                                 
47

 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.  

48
 A 2014/24/EU irányelv 59. cikke (5) bekezdése második albekezdésének nemzeti végrehajtásától 

függően. 
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II. A BÍRÁLAT ELSŐ RÉSZÉBEN, AZ AJÁNLAT RÉSZEKÉNT 
BENYÚJTANDÓ NYILATKOZATOK MINTÁI: 
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FELOLVASÓLAP 

az 

„ORACLE ULA licencek gyártói szoftver követése ”  
tárgyú  

közbeszerzési eljárásban 

 

Ajánlattevő neve:  

Ajánlattevő székhelye:  

Ajánlattevő levelezési címe:  

Ajánlattevő telefonszáma:  

Ajánlattevő telefaxszáma:  

Ajánlattevő kapcsolattartójának neve:  

Ajánlattevő kapcsolattartójának 
telefonszáma: 

 

Ajánlattevő kapcsolattartójának 
telefaxszáma: 

 

Ajánlattevő kapcsolattartójának e-mail 
címe: 

 

 
Közös ajánlattétel esetén49: 

Közös ajánlattevő 
(konzorciumvezető”) neve 

 

Közös ajánlattevők képviselőjének 
(„konzorciumvezető”) lakcíme / 
székhelye: 

 

Közös ajánlattevők képviselőjének 
(„konzorciumvezető”) telefonszáma:  

 

Közös ajánlattevők képviselőjének 
(„konzorciumvezető”) telefaxszáma: 

 

Közös ajánlattevők képviselőjének 
(„konzorciumvezető”) e-mail címe: 

 

 

Közös ajánlattevő/konzorciumi tag 
neve50: 

 

Közös ajánlattevő/konzorciumi tag 
lakcíme / székhelye: 

 

Közös ajánlattevő/konzorciumi tag 
levelezési címe: 

 

Közös ajánlattevő/konzorciumi tag 
telefaxszáma: 

 

Közös ajánlattevő/konzorciumi tag e-
mail címe: 

 

 
 
 
 

                                                 
49

 Közös ajánlattevők/Konzorcium esetében valamennyi ajánlattevőre/konzorciumi tagra vonatkozóan ki kell 

tölteni. 
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Megnevezés 

Nettó ajánlati összár  
(teljes mennyiségre eső követési 

szolgáltatás nettó vállalkozói díja51, Ft 
+ Áfa) 

ORACLE ULA licencek gyártói szoftver 
követése  

……………..,- Ft + Áfa 

 
 
…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 
 
 
 
………………………………… 
cégszerű aláírás 

                                                 
51

 Ajánlattevőnek a nettó ajánlati összárként az ajánlati felhívás a II.2.4. pontjában meghatározott feladatok 

elvégzésének, az ott meghatározott összes licenchez tartozó követési  díját kell megadnia, amely 2017. december 29-

ig tartó időtartamra vonatkozik. 
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AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT 
 
 
Alulírott <képviselő / meghatalmazott neve> a(z) <cégnév> (<székhely>) ajánlattevő képviseletében az 
„ORACLE ULA licencek gyártói szoftver követése ” tárgyú közbeszerzési eljárásban ezúton 
nyilatkozom, hogy – az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban 
foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki specifikáció 
gondos áttekintése után – a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az eljárást 
megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban 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. tartalmazza. 
 

 
 

Kelt:  
 
……………………………………… 
cégszerű aláírás 
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NYILATKOZAT A NETTÓ AJÁNLATI ÖSSZÁR ALAPJÁT KÉPEZŐ 
EGYSÉGÁRAKRÓL 

az 
„ORACLE ULA licencek gyártói szoftver követése ” 

tárgyú közbeszerzési eljárásban 
 

Alulírott,…………………………………… (név), mint a(z) 
……………….……………………… (cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, 
hogy az ajánlati kötöttséggel terhelt nettó ajánlati összár alapját képező, teljes gyártói szoftver 
követés nettó egységárai: 
 

Licenc megnevezés Mennyiség (darab) 

Licencek  
gyártói szoftver 

követésének 
nettó egységára 

(Ft/darab + 
ÁFA)  

Összesen (nettó 
Ft + ÁFA) 

Oracle Internet Application 

Server Enterprise Edition - 

Processor Perpetual 

62   

Oracle Database Enterprise 

Edition - Processor Perpetual 
217   

Oracle Real Application Clusters 

- Processor Perpetual 
69   

Oracle Advanced Security - 

Processor Perpetual 
36   

Oracle Spatial and Graph - 

Processor Perpetual 
93   

Oracle Partitioning - Processor 

Perpetual 
56   

Oracle Diagnostics Pack - 

Processor Perpetual 
166   

Oracle Tuning Pack - Processor 

Perpetual 
130   

Oracle Crystal Ball Decision 

Optimizer - Application User 

Perpetual 

3   

Oracle Crystal Ball - Application 

User Perpetual 
3   

Oracle Real Application Clusters 

- Processor Perpetual 
25   
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Nettó ajánlati összár52 …………………. 

 
 
Kelt …………………………….., 2016. …………………… ………  
 
 

……………………………………… 
cégszerű aláírás 

 

                                                 
52 Az itt feltüntetésre kerülő összegnek meg kell egyeznie a Felolvasólapon szereplő „ÖNettó ajánlati összár” 

összegével. 
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NYILATKOZAT53 

(a Kbt. 66. § (4) bekezdése tekintetében) 
 
 
Alulírott, ……………………………………………., mint a(z) 
……………….……………..… ……………………………………………………..(a 
továbbiakban: Ajánlattevő) cégjegyzésre jogosult képviselője/képviselői a Kbt. 66. § (4) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem/kijelentjük, hogy az általam képviselt 
ajánlattevő a kis- és középvállalkozókról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 
alapján54 
 

 a KKV55 kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül  

 a KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül  

 KKV-nak, de nem mikro vagy kisvállalkozásnak minősül (középvállalkozás)  

 nem tartozik a Kktv. hatálya alá 
 

 
Jelen nyilatkozatot az „ORACLE ULA licencek gyártói szoftver követése ” tárgyú 
közbeszerzési eljárásban teszem. 
 
 
…………………….., (helység), ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 
 
 
 

……………………………………………. 
cégszerű aláírás 

                                                 
53

 Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevőnek ki kell töltenie és be kell nyújtania. 
54

 A megfelelő aláhúzással jelölendő 
55

A 2004. évi XXXIV. törvény 3. § alapján KKV-nak (mikro-, kis- és középvállalkozásnak) 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)5 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)6 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.  

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400034.TV#lbj4idec19
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400034.TV#lbj5idec19
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NYILATKOZAT KÖZÖS AJÁNLATTÉTELRŐL56 
 
 

Alulírottak [név] mint a(z) [cégnév, székhely] ajánlattevő és [név] mint a(z) [cégnév, székhely] 
ajánlattevő képviselői nyilatkozunk, hogy az „ORACLE ULA licencek gyártói szoftver 
követése ” tárgyú 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.) 6:30. §-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 az ajánlatunkhoz csatoljuk az általunk, mint közös ajánlattevők által 
kötött konzorciumi 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.  
 
 

Kelt: 
 
……………………………… ……………………………… 
<cégszerű aláírás> <cégszerű aláírás> 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
56 Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevőnek alá kell írnia. 
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Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontja tekintetében 

 
 

Alulírott <képviselő / meghatalmazott neve> a(z) <cégnév> (<székhely>) mint ajánlattevő 
képviseletében, a MÁV Zrt., mint ajánlatkérő által „ORACLE ULA licencek gyártói szoftver 
követése” tárgyban indított uniós nyílt közbeszerzési eljárásban, a Kbt. 66 § (6) bekezdés a)-b) pontja 
szerint akként nyilatkozom, hogy a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő szerződés 
teljesítéséhez, 
 
 
A) nem kívánok alvállalkozót igénybe venni. 
 

 

VAGY 
 
B) 
a közbeszerzés alábbi részéhez/részeihez kívánok alvállalkozót igénybe venni: 
 

- …………………… 
- …………………… 

 
továbbá az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert 
alvállalkozókat az alábbiak szerint nevezem meg57: 

- ………………………. 
- …………………….… 

 
<Kelt> 
 

………………………….. 
(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra  

jogosult/jogosultak, vagy aláírás  
a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
57

 Csak abban az esetben kitöltendő, amennyiben az ajánlat benyújtásakor van ismert alvállalkozó. 
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NYILATKOZAT 

A  K B T .  6 7 .  §  ( 4 )  B E K E Z D É S E  A L A P J Á N 58 
 
 
Alulírott [név] mint a(z) [cégnév, székhely] ajánlattevő cégjegyzésre/kötelezettségvállalásra 
jogosult képviselője a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően  
 

n y i l a t k o z o m 
 
 
az „ORACLE ULA licencek gyártói szoftver követése ” tárgyában indított uniós, nyílt 
közbeszerzési eljárásban, hogy a szerződés teljesítéséhez ajánlattevő nem vesz igénybe a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi  CXLIII. törvény 62. §-ában meghatározott kizáró okok hatálya 
alá eső alvállalkozót. 
 
 
Kelt: 
 
 
 ………………………………. 
 cégszerű aláírás 

                                                 
58 Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő saját maga tekintetében köteles 
aláírni. 
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Nyilatkozat gyártói nyilatkozatról 

 
 
 

Alulírott <képviselő / meghatalmazott neve> a(z) <cégnév> (<székhely>) ajánlattevő képviseletében a  

„ORACLE ULA licencek gyártói szoftver követése ” tárgyban indított uniós nyílt eljárásban 

ezúton nyilatkozom,hogy  

Oracle szoftverkövetési szolgáltatás nyújtására való jogosultságot alátámasztó gyártói támogató 

nyilatkozattal Ajánlattevő rendelkezik 

vagy  

Oracle szoftverkövetési szolgáltatás nyújtására való jogosultságot alátámasztó gyártói támogató 

nyilatkozattal Ajánlattevő legkésőbb a szerződés megkötésig rendelkezni fog59. 

 
 

 
 

<Kelt> 
 
 

………………………….. 
Cégszerű aláírás 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
59

 A megfelelő aláhúzandó 
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Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum 
 
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-szolgáltatást60 használták az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum kitöltéséhez.  
Az Európai Unió Hivatalos lapjában közzétett vonatkozó hirdetmény61 hivatkozási adatai: A 
Hivatalos Lap S sorozatának száma [], dátum [], [] oldal, a hirdetmény száma a Hivatalos Lap S 
sorozatban: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]  
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 azonosítása62   

Név:  MÁV Zrt.  

Melyik beszerzést érinti?   

A közbeszerzés megnevezése vagy rövid 
ismertetése63: 

ORACLE ULA licencek gyártói szoftver 
követése  

Az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató 
ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási 
szám (adott esetben)64: 

- 

 

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: 

 

                                                 
60 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.  
61 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. 
62 A vonatkozó hirdetmény I. szakaszának I.1 pontjából átmásolandó információ. Közös közbeszerzés esetén kérjük feltüntetni minden résztvevő beszerző 
nevét.  
63 Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 és II.1.3 pontját.  
64 Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 pontját.  
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Ha nincs uniós adószám (HÉA-azonosító 
szám), kérjük egyéb nemzeti azonosító szám 
feltüntetését, adott esetben, ha szükséges.  

 

Postai cím:   

Kapcsolattartó személy vagy személyek65:  
 
Telefon: 
 
E-mail cím:  
 
Internetcím (adott esetben):  

 

Általános információ:  Válasz:  
A gazdasági szereplő mikro-, kis- vagy 
középvállalkozás66?  

[] Igen [] Nem  

Csak ha a közbeszerzés fenntartott67: A 
gazdasági szereplő védett műhely, szociális 
vállalkozás68 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 munkavállalók mely 
kategóriájába vagy kategóriáiba tartoznak.  

[] Igen [] Nem  

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 

 
 
 
 
 
 
 
a) [……]  
 

                                                 
65 Kérjük, ismételje meg a kapcsolattartó személyekre vonatkozó információt, ahányszor szükséges. 
66 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.  
67 Lásd a szerződésről szóló hirdetmény III.1.5. pontját.  
68 Azaz fő célja a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű személyek szociális és szakmai beilleszkedése.  
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nyilvántartási vagy igazolási számot:  
 
b) Ha a felvételről szóló igazolás vagy 
tanúsítvány elektronikusan elérhető, kérjük, 
tüntesse fel:  
 
c) Kérjük, tüntesse fel a referenciákat, 
amelyeken a felvétel vagy a tanúsítás alapul, és 
adott esetben a hivatalos jegyzékben elért 
minősítést69:  
 
d) A felvétel vagy a tanúsítás az összes előírt 
kiválasztási szempontra kiterjed?  

 
 
b) (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy 
testület, a dokumentáció pontos hivatkozási 
adatai): [……][……][……][……]  
 
c) [……]  
 
 
 
 
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?70  

[] 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, ...):  
b) Kérjük, adja meg, mely gazdasági szereplők a 
közbeszerzési eljárásban együtt részt vevő 
csoport tagjai:  
c) Adott esetben a részt vevő csoport neve:  

 
a): [……]  
 
 
b): [……]  
 
 
c): [……]  

Részek  Válasz:  
Adott esetben annak a résznek (azoknak a 
részeknek) a feltüntetése, amelyekre a 
gazdasági szereplő pályázni kíván:  

Ajánlatkérő nem biztosít lehetőséget 
részajánlattételre. 

                                                 
69 A hivatkozások és a minősítés, ha van ilyen, a tanúsításon szerepelnek.  
70 Nevezetesen egy csoport, konzorcium, közös vállalkozás vagy hasonló részeként.  
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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 is12.  

 
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.)  
 

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. 
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és B. szakaszában és a III. részben előírt információt mindegyik érintett alvállalkozóra 
(alvállalkozói kategóriára) nézve.  
 
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 részvétel13;  
2. Korrupció14;  
3. Csalás15;  
4. Terrorista bűncselekmény vagy terrorista csoporthoz kapcsolódó bűncselekmény16;  
 
12 Pl. a minőség-ellenőrzésben részt vevő műszaki szervezetek esetében: IV. rész C. szakasz, 3. 
pont.  
13 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.  
14 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.  
15 Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1. cikke értelmében 
(HL C 316., 1995.11.27., 48. o.)  

 

 5. Pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása17;  
6. Gyermekmunka és az emberkereskedelem más formái18  
 
A 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (1) bekezdése a következő kizárási okokat 
határozza meg: 
Bűnszervezetben való részvétel  
Kbt. 62. § (1) bekezdés aa) pont, valamint a Kbt. 62. § (2) bekezdésnek a Kbt. 62. § (1) 
bekezdés aa) pontjára vonatkozó része  
Korrupció ; 
Kbt. 62. § (1) bek. ab) pont, valamint a Kbt. 62. § (2) bekezdésnek a Kbt. 62. § (1) 
bekezdés ab) pontra vonatkozó része 
Csalás ; 
 Kbt. 62. § (1) bek. ac) pont, valamint a Kbt. 62. § (2) bekezdésnek a Kbt. 62. § (1) 
bekezdés ac) pontra vonatkozó része 
Terrorista bűncselekmény vagy terrorista csoporthoz kapcsolódó bűncselekmény ;  
Kbt. 62. § (1) bek. ad) pont, valamint a Kbt. 62. § (2) bekezdésnek a Kbt. 62. § (1) 
bekezdés ad) pontra vonatkozó része  
Pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása ; 
Kbt. 62. § (1) bek. ae) pont, valamint a Kbt. 62. § (2) bekezdésnek a Kbt. 62. § (1) 
bekezdés ae) pontra vonatkozó része  
Gyermekmunka és az emberkereskedelem más formái  
Kbt. 62. § (1) bek. af) pont, valamint a Kbt. 62. § (2) bekezdésnek a Kbt. 62. § (1) 
bekezdés af) pontra vonatkozó része 
 

Az irányelv 57. cikke (1) bekezdésében 
foglalt okokat végrehajtó nemzeti 

Válasz:  
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rendelkezések szerinti büntetőeljárásban 
hozott ítéletekkel kapcsolatos okok:  
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): 
[……][……][……][……]19  
 

Amennyiben igen, kérjük,20 adja meg a 
következő információkat:  
a) Elítélés dátuma, adja meg, hogy az 1–6. 
pontok közül melyik érintett, valamint az ítélet 
okát (okait),  
b) Határozza meg az elítélt személyét [ ];  
c) Amennyiben az ítélet közvetlenül 
megállapítja:  
 

a) Dátum:[ ], pont(ok): [ ], ok(ok):[ ]  
b) [……]  
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): 
[……][……][……][……]21  

Ítéletek esetén hozott-e a gazdasági szereplő 
olyan intézkedéseket, amelyek a releváns 
kizárási okok ellenére igazolják 
megbízhatóságát22 (Öntisztázás)?  

[] Igen [] Nem  
 

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az 
intézkedéseket23:  

[……]  
 

 
B: ADÓFIZETÉSI VAGY A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK FIZETÉSÉRE 
VONATKOZÓ KÖTELEZETTSÉG MEGSZEGÉSÉVEL KAPCSOLATOS OKOK 

Adó vagy társadalombiztosítási járulék 
fizetése:  

Válasz:  

Kbt. 62. § (1) bek. b) pont 
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  
 

 
16 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.  
17 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.  
18 Az emberkereskedelem megelőzéséről, és az ellene folytatott küzdelemről, az áldozatok 
védelméről, valamint a 2002/629/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2011. április 5-i 
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2011/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 101., 2011.4.15., 1. o.) 2. cikkében 
meghatározottak szerint.  
19 Kérjük, szükség szerint ismételje.  
20 Kérjük, szükség szerint ismételje.  
21 Kérjük, szükség szerint ismételje.  
22 A 2014/24/EU irányelv 57. cikke (6) bekezdését végrehajtó nemzeti rendelkezésekkel 
összhangban.  
23 Az elkövetett bűncselekmény jellegét figyelembe véve (egyszeri, ismételt, szisztematikus) a 
magyarázatnak tükröznie kell e megtett intézkedések megfelelőségét.  

Ha nem, akkor kérjük, adja meg a következő 
információkat:  
a) Érintett ország vagy tagállam  
b) Mi az érintett összeg?  
c) A kötelezettségszegés megállapításának 
módja:  
1) Bírósági vagy közigazgatási határozat:  
– Ez a határozat jogerős és végrehajtható?  
– Kérjük, adja meg az ítélet vagy a határozat 
dátumát.  
– Ítélet esetén, amennyiben erről közvetlenül 
rendelkezik, a kizárási időtartam hossza:  
2) Egyéb mód? Kérjük, részletezze:  
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?  

Adók  Társadalombiztosítási 
hozzájárulás  

a) [……]  
b) [……]  
 
c1) [] Igen [] Nem  
– [] Igen [] Nem  
– [……] – [……]  
c2) [ …]  
d) [] Igen [] Nem  
Ha igen, kérjük, 
részletezze: [……]  
 

a) [……]  
b) [……]  
 
c1) [] Igen [] Nem  
– [] Igen [] Nem  
– [……] – [……]  
c2) [ …]  
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): 24  
[……][……][……]  
 

 
 
C: FIZETÉSKÉPTELENSÉGGEL, ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGGEL VAGY 
SZAKMAI KÖTELESSÉGSZEGÉSSEL KAPCSOLATOS OKOK25 

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 kötelezettségeit a 
környezetvédelmi, a szociális és a 
munkajog terén26?  
 

[] Igen [] Nem  

Ha igen, hozott-e a gazdasági szereplő olyan 
intézkedéseket, amelyek e kizárási okok 
ellenére igazolják megbízhatóságát 
(Öntisztázás)?  
[] Igen [] Nem  
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket 
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az intézkedéseket: [……]  

 24 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
 25 Lásd a 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (4) bekezdését. 
 26 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  

 

A gazdasági szereplő a következő 
helyzetek bármelyikében van-e:  
 
Kbt. 62. § (1) bek. c) pont 
a) Csődeljárás, vagy  
b) Fizetésképtelenségi eljárás vagy felszámolási eljárás 
alatt áll, vagy  
c) Hitelezőkkel csődegyezséget kötött, vagy  
d) A nemzeti törvények és rendeletek szerinti hasonló 
eljárás következtében bármely hasonló helyzetben 
van27, vagy  
Kbt. 62. § (1) bek. d) pont 
 
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 teljesítésére28.  
Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, 
kérjük, adja meg a következő információkat:  

[] Igen [] Nem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– [……]  
– [……]  
 
 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy 
testület, a dokumentáció pontos 
hivatkozási adatai): [……][……][……]  

Elkövetett-e a gazdasági szereplő súlyos 
szakmai kötelességszegést29? Ha igen, 
kérjük, részletezze:  
  

[] Igen [] Nem  
[……]  

Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő 
öntisztázó intézkedéseket? [] Igen [] Nem  
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse 
ezeket az intézkedéseket:  
[……]  

Kbt. 62. § (1) bek. n) és o) pont 
 
 
Kötött-e a gazdasági szereplő a verseny 
torzítását célzó megállapodást más 
gazdasági szereplőkkel?  
Ha igen, kérjük, részletezze:  
 

[] Igen [] Nem  
[…]  

Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő 
öntisztázó intézkedéseket? [] Igen [] Nem  
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse 
ezeket az intézkedéseket: [……]  

Kbt. 62. § (1) bek. m) pont 
 
Van-e tudomása a gazdasági szereplőnek 
bármilyen összeférhetetlenségről30 a 
közbeszerzési eljárásban való részvételéből 
fakadóan?  
Ha igen, kérjük, részletezze:  

[] Igen [] Nem  
[…]  

Kbt. 62. § (1) bek. m) pont [] Igen [] Nem  
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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? 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?  
Ha igen, kérjük, részletezze:  

[] Igen [] Nem  
[…]  

Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő 
öntisztázó intézkedéseket? [] Igen [] Nem  
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse 
ezeket az intézkedéseket:  
[……]  

 
27 Lásd a nemzeti jogot, a vonatkozó hirdetményt vagy a közbeszerzési 
dokumentumokat.  
28 Ezt az információt nem kell megadni abban az esetben, ha az a)–f) pontokban fölsorolt esetek 
valamelyikében a gazdasági szereplők kizárását a nemzeti jog kötelezővé tette az eltérés 
lehetősége nélkül abban az esetben, ha a gazdasági szereplő mindazonáltal képes a szerződés 
teljesítésére.  
29 Adott esetben lásd a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési 
dokumentumok meghatározásait.  
30 A nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési 
dokumentumokban jelzettek szerint.  

 

Megerősíti-e a gazdasági szereplő a 
következőket?  
Kbt. 62. § (1) bek. i) pont 
 
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 

[] Igen [] Nem  
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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: 
Kbt. 62. § (1) bek. ag) pont 
 Kbt. 62. § (1) bek. ah) pont 
 Kbt. 62. § (2) bek. az (1) bekezdés ag) és ah) pontjai 
kapcsán  
Kbt. 62. § (1) bek. e) pont  
Kbt. 62. § (1) bek. f) pont  
Kbt. 62. § (1) bek. g) pont  
Kbt. 62. § (1) bek. p) pont  
Kbt. 62. § (1) bek. k) pont  
Kbt. 62. § (1) bek. l) pont 
Kbt. 62. § (1) bek. q) pont 
 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, 
alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában 
olyan gazdasági szereplő, aki 
 

- az alábbi bűncselekmények valamelyikét 
elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt 
öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást 
nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő 
hátrányok alól nem mentesült: 
az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti 
versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és 
koncessziós eljárásban; 

 

- gazdasági, illetve szakmai tevékenységével 
kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt 
három éven belül jogerős bírósági ítéletben 
megállapítást nyert; 

- tevékenységét a jogi személlyel szemben 
alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 
2001. évi CIV. törvény 5. § (2) 
bekezdés b) pontja alapján vagy az adott 
közbeszerzési eljárásban releváns 
módon c) vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős 
ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy 
ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság 
hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; 

- közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 
165. § (2) bekezdés f) pontja alapján jogerősen 
eltiltásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság 
vagy - a Közbeszerzési Döntőbizottság 
határozatának felülvizsgálata esetén - a bíróság 
által jogerősen megállapított időtartam végéig; 

- tekintetében a következő feltételek valamelyike 
megvalósul: 

Válasz:  
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ka) nem az Európai Unió, az Európai 
Gazdasági Térség vagy a Gazdasági 
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 
tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet 
közbeszerzési megállapodásban részes államban 
vagy az EUMSZ 198. cikkében említett 
tengerentúli országok és területek bármelyikében 
vagy nem olyan államban rendelkezik 
adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős 
adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy 
amellyel az Európai Uniónak kétoldalú 
megállapodása van a közbeszerzés terén, 
kb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett 
társaság, amely 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 tulajdonosát nem képes 
megnevezni, vagy 
kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy 
közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel 
vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi 
személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont 
szerinti feltétel fennáll; 

- harmadik országbeli állampolgár Magyarországon 
engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a 
munkaügyi hatóság által a munkaügyi 
ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 
7/A. §-a alapján két évnél nem régebben jogerőre 
emelkedett közigazgatási - vagy annak 
felülvizsgálata esetén bírósági - határozatban 
megállapított és a központi költségvetésbe történő 
befizetésre kötelezéssel vagy az idegenrendészeti 
hatóság által a harmadik országbeli 
állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról 
szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal 
sújtott jogszabálysértést követett el; 

-  a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési 
eljárás eredményeként kötött szerződésben részére 
biztosított előleget nem a szerződésnek megfelelően 
használta fel, és ezt három évnél nem régebben 
meghozott, jogerős bírósági, közigazgatási vagy 
annak felülvizsgálata esetén bírósági határozat 
megállapította; 

- súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy 
koncessziós beszerzési eljárás eredményeként 
kötött szerződés teljesítésére e törvényben előírt 
rendelkezéseket, és ezt a Közbeszerzési 
Döntőbizottság, vagy a Döntőbizottság 
határozatának bírósági felülvizsgálata esetén a 
bíróság 90 napnál nem régebben meghozott, 
jogerős határozata megállapította. 

 

Vonatkoznak-e a gazdasági szereplőre azok a 
tisztán nemzeti kizárási okok, amelyeket a 
vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési 

[] Igen [] Nem  
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dokumentumok meghatároznak?  
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): [……][……][……]31  
 

Amennyiben a tisztán nemzeti kizárási okok 
fennállnak, tett-e a gazdasági szereplő 
öntisztázó intézkedéseket? 
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az 
intézkedéseket:  

[] Igen [] Nem  
 
 
[……]  
 

 
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:  

 

 31 Kérjük, szükség szerint ismételje.  

 

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 vonatkozó szakmai vagy 
cégnyilvántartásába32:  
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: A gazdasági szereplőnek 
meghatározott engedéllyel kell-e rendelkeznie 
vagy meghatározott szervezet tagjának kell-e 
lennie ahhoz, hogy a gazdasági szereplő 

[] Igen [] Nem  
Ha igen, kérjük, adja meg, hogy ez miben 
áll, és jelezze, hogy a gazdasági szereplő 
rendelkezik-e ezzel: [ …] [] Igen [] Nem  
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy 
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letelepedési helye szerinti országban az adott 
szolgáltatást nyújthassa?  
Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat:  
 

testület, a dokumentáció pontos 
hivatkozási adatai): [……][……][……]  
 

 
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:  
Vagy  
1b) A gazdasági szereplő átlagos éves 
árbevétele a vonatkozó hirdetményben 
vagy a közbeszerzési dokumentumokban 
előírt számú évben a következő33 ():  
Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat:  

[……] év: [……] 
árbevétel:[……][…]pénznem  
év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem  
év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem  
 
(évek száma, átlagos árbevétel): 
[……],[……][…]pénznem  
 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy 
testület, a dokumentáció pontos 
hivatkozási adatai): [……][……][……]  
 

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: Vagy  

[……] év: [……] 
árbevétel:[……][…]pénznem  
év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem  
év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem  
 

 

 32 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. 
 33 Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé 
teszik.  
 
 

2b) A gazdasági szereplő átlagos éves 
árbevétele a területen és a vonatkozó 
hirdetményben vagy a közbeszerzési 
dokumentumokban előírt számú évben a 
következő34: Ha a vonatkozó információ 
elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a 
következő információkat:  

(évek száma, átlagos árbevétel): 
[……],[……][…]pénznem  
 
(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 

[……]  
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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 mutatók35 
tekintetében a gazdasági szereplő kijelenti, 
hogy az előírt mutató(k) tényleges értéke(i) 
a következő(k): Ha a vonatkozó 
információ elektronikusan elérhető, kérjük, 
adja meg a következő információkat:  

(az előírt mutató azonosítása – x és y36 
aránya - és az érték): [……], [……]37  
 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy 
testület, a dokumentáció pontos 
hivatkozási adatai): [……][……][……]  
 

5) Szakmai felelősségbiztosításának 
biztosítási összege a következő: Ha a 
vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat:  
 

[……],[……][…]pénznem  
(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: A 
referencia-időszak folyamán38 a gazdasági 
szereplő a meghatározott típusú 
munkákból a következőket végezte:  
Ha a legfontosabb munkák megfelelő 
elvégzésére és eredményére vonatkozó 
dokumentáció elektronikus formában 
rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a 
következő információkat:  

Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó 
hirdetmény vagy a közbeszerzési 
dokumentumok határozzák meg): […]  
Munkák: […...]  
 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy 
testület, a dokumentáció pontos 
hivatkozási adatai): [……][……][……]  
 

 
34 Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé 
teszik.  
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35 Pl. az eszközök és a források aránya.  
36 Pl. az eszközök és a források aránya. 
37 Kérjük, szükség szerint ismételje.  
38 Az ajánlatkérő szervek nem több, mint öt évet írhatnak elő, és elfogadhatnak öt évnél 
régebbi tapasztalatot.  

1b) Csak árubeszerzésre és 
szolgáltatásnyújtásra irányuló 
közbeszerzési szerződések esetében: A 
referencia-időszak folyamán39 a 
gazdasági szereplő a 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 magánmegrendelőket40:  

Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó 
hirdetmény vagy a közbeszerzési 
dokumentumok határozzák meg): […]  
 

Leírás  összegek dátumok  megrendelők 

    
 

2) A gazdasági szereplő a következő 
szakembereket vagy műszaki 
szervezeteket41 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 
álló tanulmányi és kutatási eszközökre és 
minőségellenőrzési intézkedéseire 
vonatkozó vizsgálatok42 elvégzését.  

[] Igen [] Nem  
 

6) A következő iskolai végzettséggel és 
szakképzettséggel rendelkeznek:  
a) A szolgáltató vagy maga a vállalkozó, 

a) [……]  
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és/vagy (a vonatkozó hirdetményben 
vagy a közbeszerzési dokumentumokban 
foglalt követelményektől függően)  
b) Annak vezetői személyzete:  

 
 
b) [……]  
 

7) A gazdasági szereplő a következő 
környezetvédelmi intézkedéseket tudja 
alkalmazni a szerződés teljesítése 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:  
[……],[……],  
[……],[……],  
[……],[……]  

 
39 Az ajánlatkérő szervek nem több, mint három évet írhatnak elő, és elfogadhatnak három 
évnél régebbi tapasztalatot.  
40 Vagyis minden megrendelőt fel kell sorolni, és a listának tartalmaznia kell mind a közületi, 
mind pedig a magánmegrendelőket az érintett szállítások vagy szolgáltatások tekintetében.  
41 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.  
42 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.  
 

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 
kötni43:  

[……]  
 

11) Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési 
szerződés esetében:  
A gazdasági szereplő szállítani fogja a 
leszállítandó termékekre vonatkozó 
mintákat, leírásokat vagy fényképeket, 
amelyeket nem kell hitelességi 
tanúsítványnak kísérnie;  
Adott esetben a gazdasági szereplő 
továbbá kijelenti, hogy rendelkezésre fogja 
bocsátani az előírt hitelességi igazolásokat.  
Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat:  

[] Igen [] Nem  
 
[] Igen [] Nem  
 
 
 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy 
testület, a dokumentáció pontos 
hivatkozási adatai): [……][……][……]  
 

12) Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési 
szerződés esetében:  
Rendelkezésre tudja-e bocsátani a 
gazdasági szereplő a vonatkozó 

[] Igen [] Nem […]  
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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: Ha a vonatkozó információ 
elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a 
következő információkat:  

 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy 
testület, a dokumentáció pontos 
hivatkozási adatai): [……][……][……]  
 

 
 
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? 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:  

[] Igen [] Nem  
 
 
 
 
[…]  
 
(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.  

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?  
Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg 

[] Igen [] Nem  
 
 
[……] [……]  
 
 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy 
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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:  

testület, a dokumentáció pontos 
hivatkozási adatai): [……][……][……]  
 

 
 
 
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:  
Ha e tanúsítványok vagy egyéb igazolások 
valamelyike elektronikus formában 
rendelkezésre áll44, kérjük, hogy 
mindegyikre nézve adja meg a következő 
információkat:  

[….]  
[] Igen [] Nem45  
 
 
 
 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy 
testület, a dokumentáció pontos 
hivatkozási adatai): 
 [……][……][……]46  
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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 iratokhoz47, vagy  
 
44 Kérjük, egyértelműen adja meg, melyik elemre vonatkozik a válasz.  
45 Kérjük, szükség szerint ismételje.  
46 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
 47 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.  
48 A 2014/24/EU irányelv 59. cikke (5) bekezdése második albekezdésének nemzeti 
végrehajtásától függően. 

b) Legkésőbb 2018. október 18-án48 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 
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.  
 
Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján 

**** 
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III. A BÍRÁLAT MÁSODIK RÉSZÉBEN, A KBT. 69. § (4) 
BEKEZDÉSE ALAPJÁN AZ AJÁNLATKÉRŐ FELHÍVÁSÁRA 

BENYÚJTANDÓ NYILATKOZATOK MINTÁI 
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NYILATKOZAT 
KBT. 62. § (1) BEKEZDÉS KB) ÉS KC) SZERINT 

 
Alulírott [név], mint a(z) [cégnév, székhely] ajánlattevő cégjegyzésre/kötelezettségvállalásra 

jogosult képviselője az „ORACLE ULA licencek gyártói szoftver követése ” tárgyában indított 
uniós, nyílt közbeszerzési eljárás keretében  
 
I.  
a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja alapján nyilatkozom, hogy ajánlattevő olyan 
társaságnak minősül, melyet  
 

 nem jegyeznek szabályozott tőzsdén vagy  

 amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek.  
(A megfelelő állítás elé a jelölőnégyzetbe x-et kell tenni) 
 
Ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor az alábbiak kitöltése is 
szükséges: 
 
Mivel ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, így a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: 
pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi 
tényleges tulajdonos neve és állandó lakóhelyének bemutatása az alábbi: 
 

Tényleges tulajdonos neve Tényleges tulajdonos állandó lakóhelye 

  

  

  

 
Vagy 

 
 

(Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-
rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, akkor az alábbi nyilatkozat aláhúzása szükséges) 
 
Társaságunk a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 
2007. évi CXXXVI. törvény 3. § ra-rb) rc-rd) pontja szerint definiált tényleges tulajdonossal nem 
rendelkezik. 
 
II. 71 
 
a Kbt. 62. § (1) bekezdés kc) pontja szerint nyilatkozom, hogy nincs olyan jogi személy vagy 
személyes joga szerint jogképes szervezet, amely ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, 
mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik. 
 

Vagy 
 
A Kbt. 62. § (1) bekezdés kc) pontja szerint nyilatkozom, hogy a ………………………….….. 
(cégnév, székhely) szervezet ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni 
résszel vagy szavazati joggal rendelkezik.  
 
Nyilatkozom továbbá, hogy a fentebb nevezett …………………………….….. (cégnév, székhely) 
szervezet vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában hivatkozott kizáró feltétel 
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 72 

nem áll fenn. 
 
 

..................................., 20…. .......................... ...... 
    ...................................... 
         (cégszerű aláírás) 
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Nyilatkozat árbevételről a 321/2015. Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja szerinti 
alkalmassági előírás vonatkozásában 

 
Alulírott <képviselő / meghatalmazott neve> a(z) <cégnév> (<székhely>)mint ajánlattevő / kapacitást 
rendelkezésre bocsátó szervezet (személy)72 képviseletében a MÁV Zrt. mint ajánlatkérő által 
„ORACLE ULA licencek gyártói szoftver követése”  tárgyban indított uniós nyílt 
közbeszerzési eljárásban ezúton nyilatkozom, hogy a(z) <cégnév> teljes – általános forgalmi adó 
nélkül számított – árbevétele az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három, 
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben az alábbiak szerint alakult: 
 
 
 

Év: Teljes – általános forgalmi adó nélkül 
számított – árbevétel:73 

  

  

  

 
 
Kérjük megadni a megadott adatok devizanemét és annak egységét! (pl.: e HUF) 
 
 
<Kelt> 
 

 
<aláírás> 

<cégnév> 
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A megfelelő aláhúzandó. 

73
 a nem forintban rendelkezésre álló adatokat az eredeti devizanemben kell megadni. 
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REFERENCIA NYILATKOZAT A 321/2015. KORM. RENDELET 21. § (3) BEKEZDÉS A) PONTJA SZERINTI ALKALMASSÁGI 
ELŐÍRÁS VONATKOZÁSÁBAN 

 
Alulírott <képviselő / meghatalmazott neve> a(z) <cégnév> (<székhely>) mint ajánlattevő / kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet (személy)74 

képviseletében az „ORACLE ULA licencek gyártói szoftver követése ” tárgyú uniós nyílt közbeszerzési eljárásban ezúton nyilatkozom,, hogy az ajánlati 
felhívás feladásától visszafelé számított három (3) év legjelentősebb jelen közbeszerzés tárgya (szoftver követés) szerinti legjelentősebb szolgáltatásai az alábbiak: 
 

Szerződést kötő 
másik fél 

megnevezése, címe 
( 

székhelye/lakcíme): 

Kontaktsze
mély 

megnevezése 
és 

elérhetősége 
(cím és 

telefonszám 
és/vagy e-

mail) 

A 
szolgáltatás 

tárgya (olyan 
részletességg

el, hogy 
abból az 

alkalmassági 
követelmény 
egyértelműen 
megállapíthat

ó legyen) 

Az 
ellenszolgáltatá

s összege (a 
szolgáltatás 

nettó 
ellenértéke)vag
y a szolgáltatás 

mennyisége 
 

A teljesítés 
ideje, 

időtartama75 
(kezdet és 
befejezés 

megjelölésével,
év, hónap, nap 
pontossággal) 

 
Nyilatkoza

t arról, 
hogy a 

teljesítés 
az 

előírásokn
ak és a 

szerződés
nek 

megfelelőe
n történt 
(igen / 
nem): 

 

 Ha a 
teljesítést 

nem 
önállóan 
végezte, 
annak 

feltüntetésé
t, hogy a 

referenciát 
bemutató 

szervezet a 
teljesítésbe
n milyen 

ellenértékk
el vagy 

mennyiségg
el vett részt 

(önálló 
teljesítés 
esetén 
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75 Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy az alkalmasság megállapításának vonatkozásában ajánlatkérő csak olyan teljesítéseket tud figyelembe venni a bírálat során, melyeknek a 

tényleges teljesítési időszaka a jelen pontban meghatározott (ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 év) referencia időszakon belül történt, így ajánlattevőknek a referencia 

nyilatkozatban nem feltétlenül a teljesítés alapját képező szerződés hatályának idejét , hanem az ajánlatkérő által előírt referencia-időszakra eső teljesítés kezdő és végső időpontját, 

valamint az ehhez kapcsolódó ellenszolgáltatás összegét kell megjelölnie. 

 



 

 75 

ennek a 
ténynek a 

feltüntetése 
szükséges) 

       

       

       

       

 
 
<Kelt> 

<aláírás> 
<cégnév> 
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IV. Adott esetben az ajánlattétel során és/vagy az ajánlattételt 
követően benyújtandó dokumentumokat kísérő nyilatkozatok 

mintái 
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Nyilatkozat felelős fordításról76 
 

Alulírott <képviselő / meghatalmazott neve> a(z) <cégnév> (<székhely>) ajánlattevő képviseletében a  
„ORACLE ULA licencek gyártói szoftver követése ” tárgyban indított  uniós nyílt eljárásban 
ezúton nyilatkozom, hogy az ajánlatba becsatolt idegen nyelvű iratok felelős fordításának tartalma 
a fordítás alapjául szolgáló dokumentum tartalmával teljes mértékben megegyezik. 

 
 

<Kelt> 
 
 

………………………….. 
Cégszerű aláírás 
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Nyilatkozat folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásra vonatkozóan77 

 
 
Alulírott <képviselő / meghatalmazott neve> a(z) <cégnév> (<székhely>) ajánlattevő képviseletében az 
„ORACLE ULA licencek gyártói szoftver követése ” tárgyban indított uniós nyílt eljárás 
vonatkozásában ezúton nyilatkozom, hogy Ajánlattevő vonatkozásában változásbejegyzési eljárás 
van folyamatban 

 
 
 
 

<Kelt> 
 
 

………………………….. 
Cégszerű aláírás 
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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. 
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NYILATKOZAT 

 
DIGITÁLIS ADATHORDOZÓN BENYÚJTOTT AJÁNLATI PÉLDÁNNYAL KAPCSOLATBAN 
 

 
 
Alulírott [név], mint a(z) [cégnév, székhely] ajánlattevő cégjegyzésre/kötelezettségvállalásra 
jogosult képviselője a, „ORACLE ULA licencek gyártói szoftver követése ” tárgyában 
indított uniós, nyílt közbeszerzési eljárás keretében 
 

n y i l a t k o z o m, 
 
 
hogy a papír alapon benyújtott ajánlati példány és a digitális adathordozón benyújtott ajánlati 
példány mindenben megegyezik. 
 
 
……………….., 20…. ………………. … 
 
 ……………………………….. 
 cégszerű aláírás 
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V. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS-TERVEZET  
(külön dokumentum) 
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VI. MŰSZAKI LEÍRÁS 

A beszerzés tárgya 

 

A beszerzés célja a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. Oracle alapú meglévő licencei 

vonatkozásában a terméktámogatási időszak meghosszabbítása, vagyis jogosultság megszerzése a 

beszerzés tárgyát képező licencek frissítésének letöltésre. 

Oracle szoftver támogatási szolgáltatások 

 Ügyféltámogató rendszer (My Oracle Support) használata probléma bejelentéséhez és 
követéséhez az intézmények problémáinak kezeléséhez. 

 Telefonos ügyfélszolgálat biztosítása munkaidőben – a támogatással kapcsolatos nem 
technikai kérdések megválaszolására. 

 Technikai segítségnyújtás on-line módon, a My Oracle Support- on keresztül.  

 Szoftver frissítés elérhetőségének biztosítása a My Oracle Support-on történő előzetes 
bejelentés alapján. 

 Szoftver hibák javítása, vagy kerülő megoldás biztosítása (BUG Fix).  

 Oracle support tudásbázis elérhetőségének biztosítása 24 órában a hét minden napján –
on-line módon, a My Oracle Support-on keresztül.  

 Távoli bejelentkezés lehetősége – biztonságos kapcsolaton keresztül - on-line probléma 
elemzés és megoldás érdekében. 

Segítségkérés (SR) bejelentése 

A problémák bejelentésének elvárt elsődleges módja az elektronikus szolgáltatás, a My Oracle 

Support használata, illetve adott esetben a My Oracle Support használata az alábbi feladatok 

tekintetében: 

 telepítési tanácsok 

 termékek használatával kapcsolatos tanácsok és segítség 

 dokumentációs tanácsok és technikai útmutatás 

 szoftverhibák megkerülő megoldásai 

 továbbfejlesztési kérések  
 

A bejelentett SR a megfelelő technikai szakértőhöz kerül, aki a lehető leggyorsabban 
igyekszik megoldást találni. Országhatárok nem hátráltatják a helyes megoldás biztosítását. 

Egyéb elvárások 

Hiba (bug) bejelentése során elvárása, hogy a hibákat a lehető leghatékonyabban jegyezzük be, és 
az 1-es súlyossági szintű problémákkal megfelelően foglalkozzon Szolgáltató, illetve szükség 
esetén rendelkezésre bocsássa az adott hibára elkészített Szoftverjavításokat (patch) a az Oracle 
My Oracle Support-ról.  

 

 


