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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. A fentiek elmaradásából, továbbá a megadott e-mail cím és fax nem megfelelő 
működéséből eredő kockázatot Ajánlattevő viseli. 
 
 
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 
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szerződés szerződésszerű teljesítéséhez szükséges munkák megvalósításáért, 

 azon nyilatkozatot, hogy a megállapodás az ajánlat benyújtásának napján érvényes 
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.  
A releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének 
igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott 
szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, 
amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely - az ajánlattevő saját kapacitásával együtt – biztosítja 
az elvárt szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. 
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.  
Ebben az esetben továbbá 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 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 az adott alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet valósítja meg a szállítás 
azon részét, melyhez a rendelkezésre bocsátott kapacitásokra szükség van, vagyis az okiratnak azt 
kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében. Az 
ajánlatkérő a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a teljesítésbe történő bevonás mértéke e 
bekezdésekben foglaltaknak megfelel. 
 
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 fax útján az alábbi 
elérhetőségen: +36 1 511 8534. (A kiegészítő tájékoztatás kérést a fax üzenettel egyidejűleg e-
mailen is kérjük megküldeni a következő e-mail címre: hazafi.gergely@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. 
 
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 62. § (1) bekezdés a)-h), k)-n) és p)-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 
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részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és 
milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás 
nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. 
 
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:  
 
A Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt 
nyilatkozat alapján történő bírálatot az ajánlatok értékelését követően végezi el ajánlatkérő. 
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Ajánlatkérő először valamennyi ajánlatot értékeli a megadott értékelési szempontok szerint, majd 
a legkedvezőbb - és adott esetben az ezt követő egy vagy több legkedvezőbb- ajánlattevő 
tekintetében vizsgálja meg az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, majd hívja fel a 69. 
§ (4) bekezdés alapján a részletes igazolásra. 
 
Ajánlatkérő először a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján az ajánlat(ok)elbírálása során megvizsgálja, 
hogy az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több 
legkedvezőbb ajánlattevő által benyújtott ajánlatok megfelelnek-e a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 
 
A bírálat első részében a kizáró okok fenn nem állásának igazolására, valamint a műszaki és 
szakmai alkalmasság igazolására szolgáló dokumentumokat nem kell benyújtania a gazdasági 
szereplőnek, hanem elegendő valamennyi ajánlattevőnek 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.) 
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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 
 
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) 
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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. 

 
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 
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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 nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötéséig rendelkeznie kell 
Microsoft Licensing Solution Provider (LSP) minősítéssel, vagy jogosultnak kell lennie 
nemzetközi LSP minősítéssel rendelkező cég magyarországi képviseletére. Ennek 
igazolására Ajánlattevőnek legkésőbb a szerződés megkötéséig ajánlatkérő számára be 
kell nyújtania a gyártó vagy magyarországi képviselője által kiállított igazolást vagy annak 
másolatát a Microsoft Licensing Solution Provider (LSP) minősítésről, vagy be kell 
nyújtania egy LSP minősítéssel rendelkező cég által kiállított meghatalmazást arról, hogy 
ajánlattevő jogosult a meghatalmazó magyarországi képviseletére az LSP minősítéshez 
kötött termékek értékesítésének vonatkozásában. Ebben az esetben legkésőbb a 
szerződés megkötéséig be kell nyújtani a meghatalmazó szervezet LSP minősítéséről 
szóló gyártói vagy annak magyarországi képviselője által kiállított igazolást vagy annak 
másolatát is. Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy rendelkezik-e LSP 
minősítéssel, és amennyiben nem, úgy nyilatkoznia kell arról, hogy azzal nyertessége 
esetén legkésőbb a szerződés megkötéséig rendelkezni fog.  
A szerződéskötés tervezett időpontja az összegzés kiküldését követő 11. nap. 
Amennyiben eddig a napig a nyertes ajánlattevő nem nyújtja be az e pontban előírt 
dokumentumokat, – az összegzésben történő megjelölése esetén – ajánlatkérő jogosult 
az igazolásokat benyújtó második helyezettel szerződést kötni. A szerződéskötés 
feltétele az e pontban előírt jogosultság Ajánlatkérő részérére történő igazolása. 
Amennyiben e jogosultságot sem a nyertes ajánlattevő sem – az összegzésben történő 
megjelölése esetén –  a második helyezett ajánlattevő nem tudták igazolni az összegzés 
kiküldését követő 30. napig, az olyan Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső 
körülménynek minősül, mely következtében a Kbt. 131. § (9) bekezdése alapján 
mentesül a szerződéskötési kötelezettsége alól.   

j.) . 
 

k.)  Ajánlattevő, valamint adott esetben alkalmasság igazolása végett igénybe vett 
szervezet(ek)- által kitöltött Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum 
(ESPD) 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 
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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. 

 
Ajánlatkérő az ajánlati felhívás VI. 3. 2. pontjában előírtakkal összhangban jelen pontban kívánja 
megadni az ESPD kitöltéséhez szükséges technikai információkat. 

Ajánlattevőnek a Közbeszerzési dokumentumok részeként a http://www.mavcsoport.hu/mav-
csoport/beszerzesi-hirdetmenyek/folyamatban weboldalra feltöltött „ESPD kitöltéshez” 
megnevezésű xml. formátumú fájlt le kell töltenie, majd ezt a fájlt a 
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=hu. webfelületre visszatöltenie. 
A feltöltés menete: A https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=hu  weboldalon 
ajánlattevőnek be kell jelölnie, hogy gazdasági szereplőként kívánja használni a felületet, majd ki 
kell választania az „ESPD importálása” funkciót és fel kell töltenie az ajánlatkérő weboldaláról 
letöltött xml. fájlt. Ezt követően ki kell választani a legördülő menüből ajánlattevő székhelyének 
megfelelő országot, majd a „Következő” gombra kattintva megkezdődhet az ESPD kitöltése. 
Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy a webfelületen megjelenő összes pont kitöltése kötelező. 
 
A kitöltés végén az „Áttekintés” fülre kattintva ellenőrizhetőek a beírt adatok. 
Az áttekintést követően letölthető a kitöltött dokumentum pdf. formátumban. 
A letöltést követően kérjük ezen kitöltött pdf. dokumentumot kinyomtatni, majd cégszerű 
aláírással ellátva az ajánlat részeként papír alapon benyújtani. 
 
1.12.5. Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia szükséges a papír alapon és a digitális 

adathordozón benyújtott ajánlat egyezősége vonatkozásában 

 
1.13. A bírálat második részében, a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az ajánlatkérő 

felhívására benyújtandó dokumentumok 

http://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/beszerzesi-hirdetmenyek/folyamatban
http://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/beszerzesi-hirdetmenyek/folyamatban
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=hu
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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. 

 
j) 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: 

 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 
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 
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igazolással vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más 
szervezet nyilatkozatával  
 

1.14. Adott esetben az ajánlatban 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. 

 
1.15. 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, 
az egységárakat tartalmazó tétellistát pedig pdf. és excel. file formájában) is be 
kell nyújtani, CD-n vagy DVD-n, az ajánlathoz mellékelve. A külső 
csomagoláson „Microsoft licencek beszerzése a meglévő Nagyvállalati 
Szerződés (EA) keretén belül a MÁV Zrt. részére-2017. – ajánlat” megjelölést, 
továbbá „Az ajánlattételi határidő lejártáig (2017. július 22. 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. július 22. 11:00 óra) nem bontható fel” feliratot, úgy 
ajánlatkérő nem tud felelősséget vállalni annak az ajánlattételi 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 
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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. INTELL, 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.1.3.  pontjainak kiegészítéseként ajánlatkérő közli, hogy a nem 
HUF-ban rendelkezésre álló adatokat eredeti devizanemben kéri megadni. Az idegen 
devizanemben megadott értékek, adatok HUF-ra történő átszámítására ajánlatkérő a 
referenciák esetében az azok teljesítésekor hatályos ECB deviza-árfolyamot 
alkalmazza. 

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 
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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 licenc teljes mennyiségre vetített nettó vételára - az 
érvényes ajánlatok közül a legalacsonyabb ellenszolgáltatásnak minősül. Ennek megfelelően 
ajánlattevőknek a felolvasólapon a nettó ajánlati összárat 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 

 
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 
 

http://www.antsz.hu/
http://www.kormany.hu/
http://www.mbfh.hu/
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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.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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II. A BÍRÁLAT ELSŐ RÉSZÉBEN, AZ AJÁNLAT RÉSZEKÉNT 
BENYÚJTANDÓ NYILATKOZATOK MINTÁI: 
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FELOLVASÓLAP 

a 
„Microsoft licencek beszerzése a meglévő Nagyvállalati Szerződés (EA) keretén belül a MÁV 

Zrt. részére-2017.”  
tárgyú  

közbeszerzési eljárásban 

 

Ajánlattevő neve:  

Ajánlattevő székhelye:  

Ajánlattevő kapcsolattartójának neve:  

Ajánlattevő kapcsolattartójának 
telefonszáma: 

 

Ajánlattevő kapcsolattartójának 
telefaxszáma: 

 

Ajánlattevő kapcsolattartójának e-mail 
címe: 

 

 
Közös ajánlattétel esetén1: 

Közös ajánlattevők képviselőjének 
(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 
neve2: 

 

Közös ajánlattevő/konzorciumi tag 
lakcíme / székhelye: 

 

Közös ajánlattevő/konzorciumi tag 
telefaxszáma: 

 

Közös ajánlattevő/konzorciumi tag e-
mail címe: 

 

 

Megnevezés 
Nettó ajánlati összár  

 

Microsoft licencek beszerzése a meglévő 
Nagyvállalati Szerződés (EA) keretén belül a MÁV 

Zrt. részére-2017. 
……………..,- Ft + Áfa 

 
 

                                                 
1
 Közös ajánlattevők/Konzorcium esetében valamennyi ajánlattevőre/konzorciumi tagra vonatkozóan ki kell tölteni. 
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…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 
 
 
 
………………………………… 
cégszerű aláírás 
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AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT 
 
 
Alulírott <képviselő / meghatalmazott neve> a(z) <cégnév> (<székhely>) ajánlattevő képviseletében az 
„Microsoft licencek beszerzése a meglévő Nagyvállalati Szerződés (EA) keretén belül a 
MÁV Zrt. részére-2017.” 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 

a 
„Microsoft licencek beszerzése a meglévő Nagyvállalati Szerződés (EA) keretén belül a 

MÁV Zrt. részére-2017.” 
tárgyú közbeszerzési eljárásban 

 
 
 

Alulírott,…………………………………… (név), a(z) ……………….……………………… 
(cégnév) képviseletében kijelentem, hogy az ajánlati kötöttséggel terhelt nettó ajánlati összár 
alapját képező licencek nettó egységárai: 
 

Megnevezés darab Egységár 
(nettó Ft.) 

A megadott mennyiségre 
vonatkozó összeg (nettó 
Ft.) 

CoreCAL ALNG LicSAPk MVL Pltfrm 
UsrCAL TrueUp Yr3 

    2 000       

EntCAL ALNG LicSAPk MVL Pltfrm 
UsrCAL wSrvcs TrueUp Yr3 

    2 000       

OfficeStd ALNG LicSAPk MVL Pltfrm 
TrueUp Yr3 

    2 000       

OfficeProPlus ALNG LicSAPk MVL Pltfrm 
TrueUp Yr3 

    2 000       

WINE3perDVC ALNG UpgrdSAPk MVL 
Pltfrm TrueUp Yr3  

    4 000       

Összesen (nettó ajánlati összár):  

 
 
 
 
Kelt …………………………….., 2017. …………………… ………  
 
 

……………………………………… 
cégszerű aláírás 
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NYILATKOZAT3 
(a Kbt. 66. § (4) bekezdése tekintetében) 

 
 
Alulírott, ……………………………………………., mint a(z) 
……………….……………..… ……………………………………………………..(a 
továbbiakban: Ajánlattevő) 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 alapján4 
 

 a KKV5 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 „Microsoft licencek beszerzése a meglévő Nagyvállalati Szerződés 
(EA) keretén belül a MÁV Zrt. részére-2017.” tárgyú közbeszerzési eljárásban teszem. 
 
 
…………………….., (helység), ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 
 
 
 
……………………………………………. 
cégszerű aláírás 
 
 

                                                 
3
 Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevőnek ki kell töltenie és be kell nyújtania. 

4
 A megfelelő aláhúzással jelölendő 

5
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 AJÁNLATTÉTELRŐL6 
 
 

Alulírottak [név] mint a(z) [cégnév, székhely] ajánlattevő és [név] mint a(z) [cégnév, székhely] 
ajánlattevő képviselői nyilatkozunk, hogy az „Microsoft licencek beszerzése a meglévő 
Nagyvállalati Szerződés (EA) keretén belül a MÁV Zrt. részére-2017.” 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> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevőnek alá kell írnia. 
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 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 „Microsoft licencek beszerzése a meglévő 
Nagyvállalati Szerződés (EA) keretén belül a MÁV Zrt. részére-2017.” 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 meg7: 

- ………………………. 
- …………………….… 

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

……………………………………………. 
cégszerű aláírás 

 
 

                                                 
7
 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 8 
 
 
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 
 
 
a „Microsoft licencek beszerzése a meglévő Nagyvállalati Szerződés (EA) keretén belül a 
MÁV Zrt. részére-2017.” 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 

                                                 
8 Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő saját maga tekintetében köteles 
aláírni. 
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NYILATKOZAT 
 

DIGITÁLIS ADATHORDOZÓN BENYÚJTOTT AJÁNLATI PÉLDÁNNYAL KAPCSOLATBAN 
 

 
 
Alulírott [név], mint a(z) [cégnév, székhely] ajánlattevő cégjegyzésre/kötelezettségvállalásra 
jogosult képviselője a, „Microsoft licencek beszerzése a meglévő Nagyvállalati Szerződés 
(EA) keretén belül a MÁV Zrt. részére-2017.” 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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NYILATKOZAT GYÁRTÓI NYILATKOZATRÓL 

 
 

 

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

„Microsoft licencek beszerzése a meglévő Nagyvállalati Szerződés (EA) keretén belül a 

MÁV Zrt. részére-2017.” tárgyban indított uniós nyílt eljárásban ezúton nyilatkozom,hogy az 

ajánlati felhívás VI.3.3. pontjában előírt,  

(LSP) minősítéssel (vagy minősítéssel rendelkező cég meghatalmazásával) Ajánlattevő rendelkezik 

vagy 

(LSP) minősítéssel (vagy minősítéssel rendelkező cég meghatalmazásával) Ajánlattevő nyertessége 

esetén legkésőbb a szerződés megkötésig rendelkezni fog9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9
 A megfelelő aláhúzandó 
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Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (ESPD) 
(külön dokumentum) 
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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 „Microsoft licencek beszerzése a meglévő Nagyvállalati Szerződés (EA) 
keretén belül a MÁV Zrt. részére-2017.” 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. 10 
 
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.  
 

                                                 
10A megfelelő aláhúzandó, illetve értelemszerűen kitöltendő 
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Nyilatkozom továbbá, hogy a fentebb nevezett …………………………….….. (cégnév, székhely) 
szervezet(ek) vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában hivatkozott kizáró 
feltétel nem áll fenn. 

 
 

..................................., 20…. .......................... ...... 
    ...................................... 
         (cégszerű aláírás) 
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REFERENCIA NYILATKOZAT A 321/2015. KORM. RENDELET 21. § (1) BEKEZDÉS A) PONTJA SZERINTI ALKALMASSÁGI 
ELŐÍRÁS VONATKOZÁSÁBAN 

 
Alulírott <képviselő / meghatalmazott neve> a(z) <cégnév> (<székhely>) mint ajánlattevő / kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet (személy)11 
képviseletében a „Microsoft licencek beszerzése a meglévő Nagyvállalati Szerződés (EA) keretén belül a MÁV Zrt. részére-2017.” tárgyú uniós nyílt 
közbeszerzési eljárásban ezúton nyilatkozom,, hogy az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három (3) év legjelentősebb jelen közbeszerzés tárgya 
(szoftverlicencek szállítása) szerinti szállításai az alábbiak: 
 

Szerződést kötő 
másik fél 

megnevezése, címe 
( 

székhelye/lakcíme): 

Kontaktsze
mély 

megnevezése 
és 

elérhetősége 
(cím és 

telefonszám 
és/vagy e-

mail) 

A szállítás 
tárgya (olyan 
részletességg

el, hogy 
abból az 

alkalmassági 
követelmény 
egyértelműen 
megállapíthat

ó legyen) 

Az 
ellenszolgáltatá
s összege vagy 
mennyisége (a 
szállítás nettó 

ellenértéke 
vagy a 

szállítással 
érintett 

darabszám) 
 

A teljesítés 
ideje (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 

ennek a 
ténynek a 

feltüntetése 
szükséges) 

       

                                                 
11 A megfelelő aláhúzandó! 
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<Kelt> 

<aláírás> 
<cégnév> 
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IV. Adott esetben az ajánlatban csatolandó  nyilatkozatok mintái 
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Nyilatkozat üzleti titokról12 
 
Alulírott <képviselő / meghatalmazott neve> a(z) <cégnév> (<székhely>) ajánlattevő képviseletében az 
„Microsoft licencek beszerzése a meglévő Nagyvállalati Szerződés (EA) keretén belül a 
MÁV Zrt. részére-2017.” tárgyban indított uniós nyílt eljárásban a Kbt. 44. § (1) bekezdése 
alapján ezúton nyilatkozom, hogy az ajánlatban/hiánypótlásban/……13 dokumentumban, annak 
…-… oldalain elkülönítetten elhelyezett iratok üzleti titkot tartalmaznak, melyek nyilvánosságra 
hozatalát ezennel megtiltom. 
 
 
<Kelt> 
 
 
 
 
 
 
 
………………………….. 
Aláírás/Cégszerű aláírás 
 

                                                 
12 Abban az esetben töltendő ki, amennyiben ajánlattevő üzleti titkot tartalmazó iratot helyez el az ajánlatában vagy 

később pl. az alkalmasság és a kizáró okok igazolásakor. 

13
 A megfelelő aláhúzandó, illetve kitöltendő! 
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Nyilatkozat felelős fordításról14 
 

Alulírott <képviselő / meghatalmazott neve> a(z) <cégnév> (<székhely>) ajánlattevő képviseletében a  
„Microsoft licencek beszerzése a meglévő Nagyvállalati Szerződés (EA) keretén belül a 
MÁV Zrt. részére-2017.” 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 vonatkozóan15 

 
 
Alulírott <képviselő / meghatalmazott neve> a(z) <cégnév> (<székhely>) ajánlattevő képviseletében az 
„Microsoft licencek belül a MÁV Zrt. részére-2017.” tárgyban indított uniós nyílt eljárás 
vonatkozásában beszerzése a meglévő Nagyvállalati Szerződés (EA) keretén ezúton 
nyilatkozom, hogy Ajánlattevő vonatkozásában változásbejegyzési eljárás van folyamatban. 

 
 
 
 

<Kelt> 
 
 

………………………….. 
Cégszerű aláírás 

                                                 
15

 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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V. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS-TERVEZET  
(külön dokumentum) 
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VI. MŰSZAKI LEÍRÁS 

 

 
 
 

Megnevezés darab 

CoreCAL ALNG LicSAPk MVL Pltfrm UsrCAL TrueUp Yr3 –     2 000     

EntCAL ALNG LicSAPk MVL Pltfrm UsrCAL wSrvcs TrueUp Yr3 –      2 000     

OfficeStd ALNG LicSAPk MVL Pltfrm TrueUp Yr3      2 000     

OfficeProPlus ALNG LicSAPk MVL Pltfrm TrueUp Yr3      2 000     

WINE3perDVC ALNG UpgrdSAPk MVL Pltfrm TrueUp Yr3 –      4 000     

 
 
 
A CAL-ok 
 
A CAL(Client Access License) -ok a kliens számítógép és a különböző Microsoft szerverek 
közötti kapcsolatot biztosítják. A MÁV Zrt. minden olyan kliens számítógépére szükséges CAL, 
mert minden számítógéppel el szeretnénk érni valamelyik szervert. 
A CAL-okkal elérni kívánt szerverek: 
 
A Core CAL-lal: 

 Microsoft Windows Server, 
 Microsoft Exchange Server, 
 Microsoft Systems Management Server, 
 Microsoft SharePoint Portal Server 

Az Enterprise CAL-lal: (az Enterprise CAL-ok minden olyan szervert elérnek, amelyeket a 
Core CAL-ok, valamint ezen felül:) 

 Exchange Server Enterprise CAL with Services*  

 Exchange Online with Archiving for Exchange Server  

 SharePoint Server Enterprise CAL  Skype for Business Server Enterprise CAL  

 Windows Server Active Directory Rights Management Services CAL  

 Advanced Threat Analytics 

 
Az Office 
 
Az Office Std (Standard) tartalma, és néhány elvárt funkcionalitás: 

 Word 
o Visual Basic nyelven írt makrók futtatása 
o Alakzatok 
o Javítás jelölései 
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o OLE-objektumok 
o Bizonyos vezérlőelemek és Microsoft Office-űrlapmezők 
o Jegyzékek 
o Táblázatok, keretek. és többhasábos formázás 
o Hiperhivatkozások és könyvjelzők 
o Microsoft WordArt képek 
o Animált karakterek/szöveg 
o  

 Excel 
o Visual Basic nyelven írt makrók futtatása 
o Alakzatok 
o OLE-objektumok 
o Bizonyos vezérlőelemek és Microsoft Office-űrlapmezők 
o Kimutatástáblák 
o Új diagramtípusok 
o Feltételes formázás 
o Néhány függvény/képlet (lásd alább) 
o  

 Powerpoint 
o Alakzatok 
o Tabulátor, sor, bekezdés térközei 
o Minta háttérképek 
o Csoportosított objektumok 
o Bizonyos multimédiás hatások 

 Outlook 

Az Office Pro Plus tartalma, és néhány elvárt funkcionalitás: 
(Az Office Standard tartalmán kívül) 

 OneNote 

 Publisher 

 Access 

 InfoPath (electronic forms client) 

 Communicator (corporate instant-messaging client) 

 SharePoint Workspace 

 
Windows Upgrade: 
A Windows Upgrade megvásárlása lehetővé teszi, hogy a MÁV Zrt. állományában lévő, már 
elavult Windows operációs rendszerrel rendelkező kliensek, a Windows Upgrade licencre 
vonatkozó támogatás lejártakor létező legfrissebb operációs rendszerrel kerüljenek frissítésre. 


