
 

 
 

KKÖÖZZBBEESSZZEERRZZÉÉSSII  DDOOKKUUMMEENNTTUUMMOOKK  

  

AAJJÁÁNNLLAATTKKÉÉRRŐŐ  

ÚÚJJPPEESSTTII  EEGGÉÉSSZZSSÉÉGGÜÜGGYYII  SSZZOOLLGGÁÁLLTTAATTÓÓ  NNOONNPPRROOFFIITT  KKFFTT..  

11004466  BBuuddaappeesstt,,  GGöörrggeeyy  AArrttúúrr  uuttccaa  3300..  

  

  AAJJÁÁNNLLAATTKKÉÉRRŐŐ  NNEEVVÉÉBBEENN  EELLJJÁÁRRÓÓ  SSZZEERRVVEEZZEETT    

UUVV  ÚÚJJPPEESSTTII  VVAAGGYYOONNKKEEZZEELLŐŐ  ZZRRTT..  

((11004422  BBuuddaappeesstt,,  MMuunnkkáássootttthhoonn  uu..  6666--6688..))  

 
 
 
 

 
 

„ÜÜggyyvviitteellii  ffeellaaddttookk  eellllááttáássaa” 

 

 

TÁRGYÚ  

 

 

A 2015. ÉVI CXLIII. TÖRVÉNY MÁSODIK RÉSZE,  

UNIÓS ÉRTÉKHATÁRT ELÉRŐ ÉRTÉKŰ 

KBT. 81. § - NYÍLT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ 

 

TED 2018/S 071-157581 
 

 

 

 

 

 

 

 

2018. 

 



2 / 96 

ALAPINFORMÁCIÓK A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRÓL 

 
Ajánlatkérő, az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (1046 Budapest, Görgey Artúr 
utca 30.) nevében ezennel felkérem, hogy az Európai Unió hivatalos lapjában 2018. április 12. 
napján 2018/S 071-157581 számon közzétett ajánlati felhívás, valamint a közbeszerzési 
dokumentumokban leírtak szerint nyújtsa be ajánlatát a jelen közbeszerzés tárgyát képező feladatok 
megvalósítására. 
 
Ajánlatkérőre vonatkozó információk: 
Ajánlatkérő neve: Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 

Ajánlatkérő címe: 1046 Budapest, Görgey Artúr utca 30.  

Telefon: +36 13691172 

Fax: +36 1 232 1157  

E-mail: titkarsag@ujpestiszakrendelo.hu 

 

Lebonyolító szervezet: 
Ajánlatkérő neve: UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. 
Ajánlatkérő címe: 1042 Budapest, Munkásotthon u. 66-68.  
Telefon: +36 13698155; +36 703833415 
Fax: +36 13698103  
Kapcsolattartó: Gácsi Lászlóné 
E-mail: gacsine.agnes@uvzrt.hu 
 

Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: 

dr. László Viktor 

Lajstromszáma: 0044 

 
Az eljárás típusa: 
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Második része szerinti, uniós 
értékhatárt elérő nyílt eljárás [Kbt. 81. § (1) bekezdés szerinti eljárás] 
 
Eljárás nyelve: 
Jelen közbeszerzési eljárás kizárólagos hivatalos nyelve a magyar. Az ajánlatkérő a nem magyar 
nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. 
 
Az eljárás tárgya: 
„Ügyviteli feladatok ellátása” 
 
A szerződés időtartama: 
A szerződés teljesítése folyamatos, időtartama: 48 hónap - Határozott időtartam 

A közbeszerzésben résztvevők köre: 
A nyílt eljárás olyan, egy szakaszból álló közbeszerzési eljárás, amelyben minden érdekelt gazdasági 
szereplő ajánlatot tehet. 
 
Egyéb rendelkezések: 
Az eljárás során felmerülő, az ajánlati felhívásban és jelen dokumentációban nem szabályozott 
kérdések tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei 
az irányadóak. 

 

mailto:titkarsag@ujpestiszakrendelo.hu
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1. KÖTET 
AJÁNLATI FELHÍVÁS 

 
 
KÜLÖN FÁJLKÉNT MELLÉKELVE! 
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2. KÖTET 
ÚTMUTATÓ AZ ÉRDEKELT GAZDASÁGI SZEREPLŐK RÉSZÉRE 

 
 

1. A DOKUMENTÁCIÓ TARTALMA 
 
1.1. A dokumentáció a következő részekből áll: 

1. KÖTET: AJÁNLATI FELHÍVÁS (KÜLÖN FÁJLKÉNT) 
2. KÖTET: ÚTMUTATÓ AZ ÉRDEKELT GAZDASÁGI SZEREPLŐK RÉSZÉRE 
3. KÖTET: SZERZŐDÉSTERVEZET  
4. KÖTET: AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK 
5. KÖTET: MŰSZAKI LEÍRÁS 

 
1.1. A közbeszerzési dokumentumok nem mindenben ismétlik meg a felhívásban foglaltakat, a 

közbeszerzési dokumentumok a felhívással együtt értelmezendő, kezelendők. Az ajánlattevők 
kizárólagos kockázata, hogy gondosan megvizsgálják a közbeszerzési dokumentumokat és 
minden kiegészítést, amely esetleg az ajánlattételi időszak alatt kerül kibocsátásra, valamint, 
hogy megbízható információkat szerezzenek be minden olyan körülmény és kötelezettség 
vonatkozásában, amely bármilyen módon is befolyásolhatja az ajánlat természetét vagy 
jellemzőit. 

1.2. Az ajánlattevőknek a közbeszerzési dokumentumokban közölt információkat bizalmas anyagként 
kell kezelniük. Sem a közbeszerzési dokumentumokat, sem azok részeit, vagy másolatait nem 
lehet másra felhasználni, mint ajánlattételre, és az abban leírt szolgáltatások céljára. 
 

2.    KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 

2.1. Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet – a megfelelő 
ajánlattétel érdekében – a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban 
kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől vagy az általa meghatározott szervezettől. 

2.2. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás vonatkozásában a Kbt. 56. § alapján jár el.  
 

2.3. Bármely gazdasági szereplő kiegészítő tájékoztatást a következő kapcsolattartási pontokon 
szerezhet: 

UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. 
Igazgatósági kabinet 

Gácsi Lászlóné 
1042 Budapest, Munkásotthon u. 66-68.  
Telefon: +36 13698155, +36 703833415 

Fax: +36 13698103 
E-mail: gacsine.agnes@uvzrt.hu 

 
2.4. A kiegészítő tájékoztatások kézhezvételét a gazdasági szereplőnek haladéktalanul vissza 

kell igazolni a gacsine.agnes@uvzrt.hu  e-mail címre vagy a +36 13698103 faxszámra.  

2.5.  A gazdasági szereplő kizárólagos felelőssége, hogy olyan telefax-elérhetőséget vagy e-mail címet  
adjon meg, amely a megküldendő dokumentumok fogadására 24 órában alkalmas. Ugyancsak a 
gazdasági szereplő felelőssége, hogy a szervezeti egységén belül a kiegészítő tájékoztatás időben 
az arra jogosulthoz kerüljön. 

 
3. HELYSZÍNI BEJÁRÁS ÉS KONZULTÁCIÓ 

 
3.1. Ajánlatkérő helyszíni bejárást jelen eljárás során nem tart.  
 
3.2. Ajánlatkérő konzultációt jelen eljárásban nem tart.  

mailto:gacsine.agnes@uvzrt.hu
mailto:gacsine.agnes@uvzrt.hu
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4. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK LETÖLTÉSE: 

Ajánlatkérő térítésmentesen és teljes terjedelmében közvetlenül elektronikus úton bocsátja a 

közbeszerzési dokumentumokat (KD) az Ajánlattevők rendelkezésére az ajánlati felhívást 

tartalmazó hirdetmény megjelenésének napjától a http://uvzrt.hu/ujpesti-egeszsegugyi-

szolgaltato-nonprofit-kft-kozbeszerzesi-eljarasai-ugyviteli-feladatok-ellatasa.html oldalról. Az 

ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumot kizárólag elektronikus formában bocsátja 

rendelkezésre.  

A közbeszerzési dokumentumok a fent megjelölt honlapon/elérhetőségi címen a jelen felhívás 

megjelenésének napjától elérhetőek. 

A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé (kivéve az ajánlattétel érdekében 

bevont gazdasági szereplővel, illetve az ajánlatban résztvevő más ajánlattevővel, alvállalkozóval, 

vagy kapacitást nyújtó szervezettel). Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy kizárólag azt 

tekinti az eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplőnek, aki a megadott linken az azonosításhoz 

és a későbbi kapcsolattartáshoz szükséges regisztrálási adatait (cég neve, adószáma, székhelye, 

kapcsolattartó neve, e-mail címe, telefonszáma, fax száma) megadja. 

A közbeszerzési dokumentumot ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban 

megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton – a fentiek szerint – el kell érnie az ajánlattételi 

határidő lejártáig. A kiegészítő tájékoztatás a közbeszerzési dokumentumot – a fentiek szerint – 

átvevőnek kerül megküldésre. 

A közbeszerzési dokumentumok letöltését a gazdasági szereplőnek a letöltött 

dokumentáció mellékletét képező kitöltött és cégszerűen aláírt visszaigazoló adatlapot 

(12. számú melléklet) lebonyolító (UV Újpesti vagyonkezelő Zrt.) szervezetnek történő 

megküldésével faxon: +36 13698103; és/vagy e-mailben: gacsine.agnes@uvzrt.hu címre kell 

vissza igazolnia.  

Az eljárásban való részvétel feltétele az közbeszerzési dokumentumok letöltésének 

visszaigazolása. (Közös ajánlattétel esetén elegendő egy ajánlattevőnek visszaigazolni a 

dokumentáció letöltését). 

A közbeszerzési dokumentumok letöltéséről szóló nyilatkozatot legkésőbb az ajánlattételi határidő 

lejártát megelőzően kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, de javasoljuk annak letöltést 

követő mihamarabbi megküldését annak érdekében, hogy az ajánlatkérő a kiegészítő 

tájékoztatást a dokumentációt letöltő gazdasági szereplőnek megküldhesse. 

A gazdasági szereplő felelőssége és kockázata az, hogy amennyiben a letöltést követően 
haladéktalanul nem küldi meg ajánlatkérő által megbízott lebonyolító részére a letöltésről szóló 
visszaigazolást, úgy ajánlatkérő nem tudja részére közvetlenül megküldeni a kiegészítő 
tájékoztatás(oka)t és ez esetben a gazdasági szereplőnek kell tájékozódnia ajánlatkérő 
honlapjáról a kiegészítő tájékoztatáskérés(ek)re adott válasz(ok)ról. 
 

 
 

5. AZ AJÁNLATOK BENYÚJTÁSA 
 
5.1. Az ajánlathoz felolvasólapot kell csatolni a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerint. 

5.2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (4) 
bekezdésére (ajánlati nyilatkozat). Az ajánlat egy eredeti példányának a Kbt. 66. § (2) 
bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. 

http://uvzrt.hu/ujpesti-egeszsegugyi-szolgaltato-nonprofit-kft-kozbeszerzesi-eljarasai-ugyviteli-feladatok-ellatasa.html
http://uvzrt.hu/ujpesti-egeszsegugyi-szolgaltato-nonprofit-kft-kozbeszerzesi-eljarasai-ugyviteli-feladatok-ellatasa.html
mailto:gacsine.agnes@uvzrt.hu
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5.3.   Alvállalkozók: Ajánlatkérő jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti 
információk ajánlatban történő feltüntetését, melynek alapján az ajánlatban meg kell jelölni a 
közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni és az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor 
már ismert alvállalkozókat. 

A Kbt. 67. § (1) bekezdés alapján a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok 
fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes 
európai közbeszerzési dokumentumba (EEKD) foglalt nyilatkozatát ajánlata részeként 
benyújtani. 

5.4. Az ajánlattevőnek a Kbt.-ben, az ajánlati felhívásban, illetve jelen közbeszerzési 
dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelmények maradéktalan 
figyelembevételével és az előírt kötelező okiratok, dokumentumok, nyilatkozatok (a 
továbbiakban együttesen: mellékletek) becsatolásával kell ajánlatát benyújtania. 

5.5. Formai előírások: az ajánlatot ajánlattevőknek nem elektronikus úton kell a jelen felhívásban 
és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi, és a formai követelményeknek 
megfelelően elkészítenie és benyújtania: 

o az ajánlat papír alapú példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót 
matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához 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; 

o az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a 
szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat 
nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az 
ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B 
oldalszám) is elfogad, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen 
azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni. Az ajánlatkérő a 
kismértékben hiányos számozást jogosult kiegészíteni, ha ez az ajánlatban való 
tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges; 

o az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az 
ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; 

o az ajánlatot zárt csomagolásban, 1 papír alapú példányban, továbbá 1 db a papír 
alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban 
kell (DVD vagy CD adathordozón) benyújtani; amennyiben az elektronikus és az 
eredeti papír alapú ajánlat között eltérés van, ajánlattevő az eredeti papír alapú 
példány tekinti irányadónak. 

o az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az 
adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy 
személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak; 

o 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;  

o a zárt csomagolásra jól olvashatóan kérjük felírni „ÜGYVITELI FELADTOK 
ELLÁTÁSA - AJÁNLAT” megjelölést, valamint „AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ 
ELŐTT NEM BONTHATÓ FEL!” szöveget. 

5.6. Az ajánlat nem tartalmazhat betoldásokat, törléseket és átírásokat, az ajánlattevő által 
elkövetett hibák szükséges korrekcióinak kivételével, amely esetben ezen korrekciókat az 
ajánlatot aláíró személynek, vagy személyeknek kézjegyükkel kell ellátni. 

5.7. Az ajánlatokat írásban és zártan, a felhívás által megjelölt kapcsolattartási pontban megadott 
címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán, 
futárral feladott, vagy személyesen kézbesített ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti 
határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor 
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kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat 
az ajánlattevőt terheli. 

5.8. Az ajánlatok benyújtásának helye: 
 

UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. 
1042 Budapest, Munkásotthon u. 66-68. II. emelet 

Igazgatósági kabinet 

5.9. Személyes leadás esetén kérjük, hogy ajánlataikat hétfőtől-csütörtökig 8-16 óra között, 
pénteken 8 – 13 óra között adják le, az ajánlattételi határidő lejártának napján 8:00 órától az 
ajánlattételi határidő lejártáig! 

5.10. Az ajánlatokat ajánlatkérő érkezteti, aki biztosítja, hogy az ajánlatok tartalma a felbontás 
időpontjáig senki számára se válhasson hozzáférhetővé. 

5.11. Ha a jelen közbeszerzési dokumentumok ajánlott igazolás- és nyilatkozatminta alkalmazását írja 
elő, ez esetben a 4. kötetben található vonatkozó iratmintát kérjük lehetőség szerint 
felhasználni és megfelelően kitöltve az ajánlathoz mellékelni. Az ajánlott igazolás- és 
nyilatkozatminta helyett annak tartalmilag mindenben megfelelő más okirat is mellékelhető (pl. 
referencia nyilatkozat esetén). Az ajánlattevő felelősséggel tartozik az ajánlatban közölt adatok 
és nyilatkozatok, valamint a becsatolt igazolások, okiratok tartalmának valódiságáért. 

5.12. Az ajánlat előkészítésével, összeállításával és benyújtásával, vagy az ajánlathoz szükséges 
információk megszerzésével kapcsolatos mulasztás következményei ajánlattevőt terhelik. Az 
ajánlat elkészítésével, benyújtásával és egyébként a közbeszerzési eljárásban való részvétellel 
kapcsolatban felmerülő költségeket az ajánlattevők maguk viselik és ezek részben vagy 
egészben történő megtérítésére az ajánlatkérő nem kötelezhető. Minden olyan adat, információ 
beszerzése, - amely ajánlatuk elkészítéséhez és a szerződéses kötelezettségek elvállalásához 
szükségesek – saját költségükre és saját felelősségükre az Ajánlattevők feladata. 

5.13. Ajánlatkérő az ajánlat benyújtását követően nem veszi figyelembe ajánlattevőnek – a pontos 
információk hiányára hivatkozó – ajánlat módosítására vonatkozó kérelmét. Az ajánlathoz 
szükséges pontos és egyértelmű információk beszerzését szolgálja a jelen közbeszerzési 
dokumentumokban részletezett tájékoztatás-kérés lehetősége. Ajánlattevőnek – a jogszabályi 
rendelkezések betartása mellett – az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és 
az ajánlattevők kérdéseire adott válaszokban meghatározottaknak megfelelően kell az ajánlatot 
elkészítenie. 

5.14. Az ajánlatban közölt információk kizárólag ezen közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapítása keretében kerülnek felhasználásra.  

5.15. A Kbt. 47. § (2) bekezdése szerint előírja továbbá a közvetlenül valamely követelés 
érvényesítésének alapjául szolgáló, különösen: garanciavállaló nyilatkozat, vagy kezesség-
vállalásról szóló nyilatkozat eredetiben, vagy hiteles másolatban történő benyújtását. Egyéb 
dokumentumok (nyilatkozatok és igazolások) egyszerű másolatban is benyújthatók. 

 

6.  AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK 

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött. 

Ajánlati biztosíték mértéke: 500.000,-Ft. 

Ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 12001008-01506495-00100001 

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: 

Az ajánlati biztosíték a Kbt. 54. § (2) bekezdése alapján ajánlattevő választása 
szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési Raiffeisen Bank Zrt.-nél 
vezetett 12001008-01506495-00100001 számú számlájára történő befizetésével, 
pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség 
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biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető 
kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel 

A befizetés megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell. 

Kbt. 35. § (5) bekezdése „Amennyiben az ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását 
[54. §] írja elő, a közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer 
rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő 
részéről történt megsértése [54. § (4) bekezdése] esetén a biztosíték az 
ajánlatkérőt illeti meg.” 

Ha az ajánlattevő az ajánlatát az ajánlati kötöttség ideje alatt visszavonja vagy a 
szerződés megkötése az ajánlattevő érdekkörében felmerült okból hiúsul meg, az 
ajánlati biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg, kivéve a Kbt. 131. § (9) bekezdése 
szerinti esetben. Az ajánlati biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg abban az esetben 
is, ha az ajánlattevő az ajánlati kötöttséggel terhelt ajánlatához az ajánlatkérő 
felhívására nem vagy nem megfelelően nyújtja be az egységes európai 
közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát alátámasztó igazolásokat, és 
ajánlata ezen okból érvénytelennek minősül. 

Biztosíték visszafizetése a Kbt. 54. §-ban előírtak szerint. 

 
7. RÉSZAJÁNLATTÉTEL, ILLETVE TÖBBVÁLTOZATÚ AJÁNLATTÉTEL LEHETŐSÉGE 

 
7.1. Ajánlatkérő részajánlattétel lehetőségét jelen eljárásban NEM biztosítja.   

7.2. Az ajánlattevők jelen eljárásban többváltozatú (alternatív) ajánlatot nem tehetnek, az 
ilyen ajánlatokat ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja, tekintettel arra, hogy nem 
összehasonlíthatók a többi ajánlattal. 

 
8. KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL 

8.1. Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot.  

8.2.  Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § alapján kell eljárni. 

8.3.  Ajánlatkérő kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság) mind Ajánlattevő, mind 
közös Ajánlattevők vonatkozásában.  

8.4. Amennyiben több gazdasági szereplő közösen tesz ajánlatot a közbeszerzési eljárásban, akkor 
csatolniuk kell az erre vonatkozó (közös ajánlattevők által aláírt) megállapodást eredeti 
példányban. A közös ajánlattevők megállapodásának tartalmaznia kell: 

 a jelen közbeszerzési eljárásban közös ajánlattevők nevében eljárni (továbbá 

kapcsolattartásra) jogosult képviselő szervezet megnevezését;  

 azon ajánlattevőt, aki a közös Ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, 

illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet; 

 a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősségvállalást minden tag részéről; 

 ajánlatban vállalt kötelezettségek és a munka megosztásának ismertetését a tagok és a 
vezető között; 

 a számlázás rendjét (szerződéses árból való részesedésük mértékét, valamint külön-külön a 
közös ajánlattevők azon bankszámlaszámait, ahova az elismert teljesítést követően a 
kifizetés megtörténhet); 

 

8. AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI 

Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő szerződés pénzügyi fedezetét biztosítja. 
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Az ellenszolgáltatás teljesítése a teljesítés igazolást követően, havonta kiállított a számla 
kézhezvételét követően - Kbt. 135. § (1) bek. - 30 napos átutalással történik a Ptk. 6:130. §. (1)-
(2) bekezdésében leírtak szerint. 
Az általános forgalmi adó megfizetése a mindenkor hatályos jogszabályok szerint kerül 
megfizetésre. 

A kifizetésnél az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény is alkalmazandó. 

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF 
A fizetési feltételekre vonatkozó részletes leírást a szerződéstervezet is tartalmazza. 

 
9. A NYERTES AJÁNLATTEVŐ KIVÁLASZTÁSA 

 
9.1. A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont szerinti: legjobb ár-érték arányt megjelenítő (minőségi 

kritérium) 

9.2. Az ajánlati ár kialakítása során a kiadott közbeszerzési dokumentumok feladatleírásának ismerete 
mellett megadni. 

Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az Ajánlattevők semmilyen formában 
és semmilyen hivatkozással nem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot. 

Ha az ajánlati ár számokkal megadott összege és a betűvel leírt összeg között eltérés mutatkozik, 
akkor a számokkal kiírt összeget tekinti Ajánlatkérő érvényesnek. Az Ajánlattevők csak magyar 
forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme is csak ez lehet.  

9.4.  A nettó árat úgy kell megadni, hogy az tartalmazzon minden járulékos költséget, függetlenül 
azok formájától és forrásától, pl. vám, különböző díjak és illetékek stb. Amennyiben a szerződés 
megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a szerződés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás 
a szerződés ÁFÁ-ra vonatkozó rendelkezéseit a Szerződő Felek minden külön nyilatkozata, 
szerződés-módosítás nélkül módosítja. 

9.5. Az Ajánlattevőnek az ajánlati árat a szerződés tárgyának teljes körű megvalósítására, a befejezési 
határidőre prognosztizált, rögzített díjként (átalányárban) kell megadnia, nettó forintban. 

9.6. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának 
eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához 
szükségesek, így többek között minden illetéket, díjat.  

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell továbbá ajánlattevő Szakmai ajánlatában tett ajánlattevői 
megajánlások költségeinek teljes összegét. 

9.7 Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód 
elfogadhatatlan az Ajánlatkérő számára. 

 
10. ÜZLETI TITOK VÉDELME 

10.1. 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.  

10.2. Az üzleti titok védelmének és a fenti iratok üzleti titokká nyilvánításának részletes szabályait a 
Kbt. 44. § tartalmazza. 

10.3. Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az üzleti titoknak tartott információk, iratok harmadik 
személyek (különösen más ajánlattevők, gazdasági szereplők) általi megismeréséért, amennyiben 
ajánlattevő az üzleti titkot [Ptk. 2:47.§] tartalmazó iratokat ajánlatában nem elkülönített módon, 
vagy úgy helyezi el, hogy azok tartalmaznak a fentiekben megjelölt információkat is. 

10.4. 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 milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet! 
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A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén 
kerül megfogalmazásra. 
 
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy Ajánlattevő különösen a Kbt. 44. § (2) bekezdése szerinti 
adatokat, információkat, ajánlati elemeket nem nyilváníthatja üzleti titokká! 
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 tartamú dokumentum 
benyújtására. 
Kérjük, amennyiben az ajánlatuk egy részét üzleti titokká kívánják nyilvánítani, különös figyelmet 
fordítsanak annak Kbt. 44-45. §-a szerinti elhatárolására, az üzleti titok megfelelő indokolásának 
benyújtására, figyelemmel arra, hogy az üzleti titok Kbt. 44. § (2)-(3) bekezdésében történő 
elhatárolása, valamint nem megfelelő indokolása az ajánlat Kbt. 73. § (1) bekezdés f) pontja 
szerinti érvénytelenségét okozhatja. 
Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az üzleti titoknak tartott információk (ide értve a védett 
ismeretet is), iratok harmadik személyek (különösen más ajánlattevők, gazdasági szereplők) általi 
megismeréséért, amennyiben Ajánlattevő az üzleti titkot (ide értve a védett ismeretet is) [Ptk. 
2:47.§] tartalmazó iratokat ajánlatában nem elkülönített módon, vagy úgy helyezi el, hogy azok 
tartalmaznak a fentiekben megjelölt információkat is, illetve nem felelnek meg a fentiekben 
hivatkozott körülményeknek, előírásoknak. 
 

11. VÁLTOZÁSBEJEGYZÉS 

 

Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz 
csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a 
cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs 
folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartamú 
változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani. 
[321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §] 

 
12. AZ AJÁNLATOK BONTÁSA 

 
12.1. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontásának helye: 
 

UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. 
1042 Budapest Munkásotthon u. 66-68. II. emelti tárgyaló 

 
12.2. Az ajánlatok felbontásánál csak a Kbt. 68. § (3) szerinti személyek lehetnek jelen. 

12.3. Az ajánlatok felbontásakor ismertetni kell az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), 
valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont 
(részszempontok) alapján értékelésre kerülnek.   

12.4. A bontás folyamatosan tart mindaddig, amíg a határidő lejártáig benyújtott összes ajánlat 
felbontásra nem kerül.  

12.5. Az ajánlattételi határidő után beérkező ajánlatok ajánlatkérő átveszi, azonban azokat az 

ajánlatkérő érdemi vizsgálat nélkül érvénytelenné köteles nyilvánítani. Az elkésett ajánlatokat a 

Kbt. 46. §-ának (2) bekezdésében meghatározott ideig Ajánlatkérő köteles megőrizni, ennek 

megfelelően az ajánlat visszaszolgáltatására nincs lehetőség. 

12.6. Az ajánlatok felbontásáról és ismertetéséről ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól 
számított öt napon belül megküld az összes ajánlattevőnek.  
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12.7.  A határidő után beérkezett ajánlat benyújtásáról szintén jegyzőkönyvet kell felvenni, és azt az 
összes - beleértve az elkésett - ajánlattevőnek, megküldi ajánlatkérő, figyelemmel a Kbt. 68. § (6) 
bekezdésében foglaltakra. 

 

13.  ALÁÍRÁS IGAZOLÁSA:  
 

• Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, az alvállalkozó, az alkalmasság igazolásába 

bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, 

dokumentumot aláíró képviselő aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. 

§ (1) bekezdése szerinti aláírás mintáját.  

• Amennyiben az ajánlat cégjegyzésre jogosultak által meghatalmazott(ak) aláírásával kerül 

benyújtásra, a meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is.  

• Egyéni vállalkozó ajánlattevő csatolja a képviseletre jogosult személy által aláírt nyilatkozatot, 

amelyben egyéni vállalkozó megjelöli a nyilvántartási számát, vagy az adószámát. Egyéni 

vállalkozó esetében Ajánlatkérő elfogadja bármely olyan dokumentum egyszerű másolatának 

csatolását, amely alkalmas a képviseletre való jogosultság igazolására. 

 
14. ÁTSZÁMÍTÁS, ÁRFOLYAMOK 

 
A nem a kért valutanemben rendelkezésre álló adatok vonatkozásában a Magyar Nemzeti 
Bank által, az ajánlati felhívás feladásának napján közzétett devizaárfolyamok képezik az 
átszámítás alapját. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az 
adott devizára az ajánlattevő székhelye szerinti ország központi bankja által az ajánlati felhívás 
feladásának napján érvényes devizaárfolyamon számított euró ellenérték képezi az átszámítás 
alapját a fentiek szerint.  
Referenciák esetében az azok teljesítésekor hatályos árfolyamot kell az ajánlattevőnek 
figyelembe venni. A releváns devizaárfolyamra vonatkozó információt az ajánlathoz csatolni 
kell. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az átváltást az ajánlattevőnek kell megtenni az 
ajánlatában, ezen feladat nem képezi ajánlatkérő feladatát. 
 

15. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE, AZ AJÁNLATI ÁR MEGADÁSA 

15.1. Az ajánlatok értékelési szempontja jelen eljárásban a legjobb ár-érték arányt (minőségi 

kritérium) megjelenítő szempontrendszer (a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint) az alábbi 

részszempontok szerint 

 

 Részszempont Súlyszám 

1 Ajánlati ár (nettó HUF/hó) 70 

2 Mérlegképes könyvelői végzettséggel, min. 36 hónapos szakmai tapasztalattal 

rendelkező szakértők száma az alkalmassági követelmény igazolására bemutatott (2 fő) 

szakembereken felül (min. 1, max. 3 fő): 

5 

3 Tb. szakelőadói végzettséggel és min. 12 hónapos szakmai tapasztalattal rendelkező 

szakértők száma az alkalmassági követelmény igazolására bemutatott (1 fő) 

szakemberen felül (min. 1, max. 3 fő):   

5 
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4 Eü. szolgáltató munkaügyi ügyintézésében1 jártas, min. 12 hó szakmai tapasztalatú 
szakértők száma az alk.min.köv.ig. bemutatott (1 fő) szakemberen felül (min. 1, max. 
3 fő) 

5 

5 Ajánlatkérő székhelyén havi 2 alkalommal legalább 3 óra időtartamban személyes 

konzultációt tartó tb. finanszírozásban szakmai tapasztalattal rendelkező szakember 

száma (min. 1, max. 2 fő):  

15 

 
 

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszámok 
alsó, illetve felső határa: 1-10 pont. A pontszámok két tizedes jegy pontossággal kerülnek 
meghatározásra. 

Értékelési módszere: 

Az 1. részszempont: az „Ajánlati ár (nettó HUF/ hó)” esetében „a Közbeszerzési Hatóság 

útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer 

alkalmazásáról” (a továbbiakban Útmutató) (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 

dokumentum I. melléklet A 1. ba) fordított arányosítás módszerrel történik az ajánlatok 

értékelése, pontozása. 

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

ahol 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax: a pontskála felső határa 

Pmin: a pontskála alsó határa 

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 

 

A 2.,3.,4. és az 5. részszempontok esetén „a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes 
ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” (a 
továbbiakban Útmutató) (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) dokumentum I. 
melléklet A 1. bb) egyenes arányosítás módszerrel történik az ajánlatok értékelése, 
pontozása. 

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

ahol 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax: a pontskála felső határa 

Pmin: a pontskála alsó határa 

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 

 

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a 2-5. részszempontok tekintetében kizárólag 
a részszempontnál megjelölt minimum és maximum érték közötti érteket jelölhetnek meg.  

                                            
1 Megjegyzés a Bírálati szempont- Minőségi kritérium 3) alpontjához: Eü. alapból finanszírozott Eü. 

szolgáltató munkaügyi ügyintézésben jártas szakember (256/2013.(VII.5.) Kr. 2. mell. szerint. 
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A legkedvezőtlenebb ajánlati elemet el nem érő vállalás az ajánlat érvénytelenségét 
eredményezi!   

A legkedvezőbb ajánlati elem a 2., a 3. és a 4. részszempont esetén: maximális 3 fő vállalása 
esetében, valamint az a fölötti vállalás esetén a maximális 5 pontot kapja az ajánlattevő; Az 5. 
részszempont esetén maximális 2 fő, és az afeletti vállalás a maximális 15 pontot kapja.  

Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az Ajánlattevők semmilyen formában és 

semmilyen hivatkozással nem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot. A nettó ajánlati árat úgy 

kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget, függetlenül azok formájától és 

forrásától, pl. vám, különböző díjak és illetékek stb. Amennyiben a szerződés megkötésekor 

hatályos ÁFA szabályozás a szerződés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a szerződés 

ÁFÁ-ra vonatkozó rendelkezéseit a Szerződő Felek minden külön nyilatkozata, szerződés-módosítás 

nélkül módosítja.  Ha az ajánlati ár számokkal megadott összege és a betűvel leírt összeg között 

eltérés mutatkozik, akkor a számokkal kiírt összeget tekinti Ajánlatkérő érvényesnek.  Az 

Ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme is 

csak ez lehet.  Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat 

tárgyának eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek 

betartásához szükségesek, így többek között minden illetéket, díjat.  Az ajánlat csak banki 

átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód elfogadhatatlan az Ajánlatkérő 

számára.  

16. EREDMÉNYHIRDETÉS, ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 
 
16.1. Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevőt írásban tájékoztatni az eljárás eredményéről, az eljárás 

eredménytelenségéről, az ajánlattevő kizárásáról, a szerződés teljesítésére való 
alkalmatlanságának megállapításáról, ajánlatának egyéb okból történt érvénytelenné 
nyilvánításáról, valamint ezek részletes indokáról, az erről hozott döntést követően a lehető 
leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül. 
 

16.2. Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott 
minták szerint írásbeli összegezést köteles készíteni az ajánlatokról. Az ajánlatkérő az ajánlatok 
elbírálásának befejezésekor a fenti tájékoztatást az írásbeli összegezésnek minden ajánlattevő 
részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton történő megküldésével teljesíti. 

 
16.3. Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásáról készített írásbeli összegezést az ajánlattevők részére 

történő megküldésétől számított huszadik napig egy alkalommal jogosult módosítani, szükség 
esetén az érvénytelenségről szóló tájékoztatást visszavonni, továbbá a már megkötött 
szerződéstől elállni, illetve amennyiben a teljesítés megkezdése miatt az eredeti állapot nem 
állítható helyre, a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha az eredmény megküldését 
követően észleli, hogy az eredmény (eredménytelenség) törvénysértő volt és a módosítás a 
törvénysértést orvosolja. Az ajánlatkérő a módosított írásbeli összegezést köteles faxon vagy 
elektronikus úton haladéktalanul, egyidejűleg az összes ajánlattevőnek megküldeni. 

 
17. ELŐZETES VITARENDEZÉS 

 
17.1. A Kbt. 80. § (1) bekezdése szerinti előzetes vitarendezési kérelmet az alábbi címre kell 

benyújtani: 
 

 

UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. 

Igazgatósági kabinet 

1042 Budapest, Munkásotthon u. 66-68.  

Telefon: +36 13698155 
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Fax: +36 13698103 
E-mail: gacsine.agnes@uvzrt.hu 

 
17.2. A kérelmezőnek az ajánlatkérőhöz benyújtott kérelmében (a továbbiakban: előzetes 

vitarendezési kérelem) meg kell jelölnie az írásbeli összegezés vagy egyéb dokumentum, vagy 
eljárási cselekmény jogsértőnek tartott elemét, továbbá a kérelmező javaslatát, észrevételét, 
valamint az álláspontját alátámasztó adatokat, tényeket, továbbá az azt alátámasztó 
dokumentumokra - ha vannak ilyenek - hivatkoznia kell. 
Az előzetes vitarendezési eljárás szabályait a Kbt. 80. §-a tartalmazza. 

 
17.3. Amennyiben valamely ajánlattevő a rendelkezésére álló határidőben előzetes vitarendezési 

kérelmet nyújtott be az ajánlatok bontását követően történt eljárási cselekménnyel, keletkezett 
dokumentummal kapcsolatban, az ajánlatkérő a kérelem benyújtásától a válaszának 
megküldése napját követő tíz napos időtartam lejártáig akkor sem kötheti meg a szerződést - 
ha részajánlat tétele lehetséges volt, a beszerzés érintett részére vonatkozó szerződést - ha 
eddig az időpontig a szerződéskötési moratórium egyébként lejárna. 
 

 
18. A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE ÉS TELJESÍTÉSE 

 
18.1. Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes szervezettel (személlyel) - 

közös ajánlattétel esetén a nyertes szervezetekkel (személyekkel) - kell írásban megkötni a 
közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat tartalmának 
megfelelően. 

 
18.2. A szerződésnek tartalmaznia kell - az eljárás során alkalmazott értékelési szempontra tekintettel 

- a nyertes ajánlat azon elemeit, amelyek értékelésre kerültek. 
 
18.3. Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt 

megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és a második legkedvezőbb ajánlatot (ha ajánlatkérő 
hirdetett második helyezettet) tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további hatvan nappal 
meghosszabbodik. 

 
18.4. Az ajánlatkérő köteles szerződéses feltételként előírni, hogy: 

 nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, 
amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő 
társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles 
jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 

 a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő 
számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az 
ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti. 

 

18.5. Az ajánlatkérőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha 
szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata 
ellátásáról gondoskodni tudjon – ha: 

 a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 
meghatározott feltétel; 

 a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, 
amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott 
feltétel. 

Jelen pontban említett felmondás esetén a nyertes ajánlattevő a szerződés megszűnése előtt 
már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 

mailto:gacsine.agnes@uvzrt.hu
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18.6. A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó 
meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság 
közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti 
jogsegély igénybevétele nélkül. 

 
18.7. A közbeszerzési szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő 

félnek, illetve közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie. 
 
18.8. Az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésében köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és 

szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett az ajánlattevő alkalmasságának 
igazolásában. Az ajánlattevő köteles az ajánlatkérőnek a teljesítés során minden olyan - akár a 
korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását 
bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia 
kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a kizáró okok hatálya alatt. 

 
18.9. Az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett 

szervezetet a 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni. E 
szervezetek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az 
átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha az ajánlattevő e 
szervezet nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel is megfelel - amennyiben a közbeszerzési 
eljárásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott adatok alapján az 
ajánlatkérő szűkítette az eljárásban részt vevő gazdasági szereplők számát, az eredeti 
szervezetekkel egyenértékű módon megfelel - azoknak az alkalmassági követelményeknek, 
amelyeknek az ajánlattevőként szerződő fél a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel 
együtt felelt meg. 

 
19.  Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakra. A Kbt. 

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

 
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ)  
Székhely: 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. 
Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839. 
Tel.: +36-1-476-1100 
Fax: +36-1-476-1390 
Honlap: www.antsz.hu 
 
Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
Munkavédelmi és munkaügyi főigazgató-helyettes 
1024 Budapest, Margit körút 85. 
Telefon: 06 1 346 9414, 06 1 346 9416 
Fax: 06 1 346 9417 
E-mail: elnok@ommf.gov.hu 
Honlap: www.ommf.gov.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 
 
Adózás tekintetében:  
NAV   
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Székhely: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.  
Tel.: +36- 1-428-5100 
Fax: +36-1- 428-5382  
Honlap: www.nav.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 
 
Környezetvédelem tekintetében: 
Vidékfejlesztési 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/videkfejlesztesi-miniszterium/elerhetosegek 
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IRÁNYMUTATÁS AZ  

EGYSÉGES EURÓPAI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM (EEKD-ESDP) 
 KITÖLTÉSÉRE 

 

321/2015. (X.30.)  Korm. rendelet alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum 
használata  II. fejezet 2. §-7.§-ban előírtak szerint kell eljárni 

 

KIZÁRÓ OKOK (EEKD III. RÉSZ) 
 
4. § (1) Az ajánlattevő, részvételre jelentkező vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 

formanyomtatvány benyújtásával a következő módon igazolja előzetesen a Kbt. 62. §-ában említett kizáró okok 
hiányát 

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

Magyarázat: 
62. § (1) a) 
aa) Bűnszervezetben való részvétel; 
ab) korrupció; 
ac) csalás; 
ad) Terrorista bűncselekmény vagy terrorista csoporthoz kapcsolódó bűncselekmény; 
ae) Pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása; 
af) Gyermekmunka és az emberkereskedelem más formái 
 
A fentiekben felsorolt bűncselekmények valamelyikét elkövette és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt 5 évben 

jogerős bíróági ítéletben megállapodást nyert úgy az „A” szakaszt kitölteni szükséges értelemszerűen, a nemleges 
válasz esetén is a „Nem” rublikát jelölni. 

 
b) 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 ag) alpont szerinti bűncselekményt követett el és a bűncselekmény elkövetése az 

elmúlt 5 évben jogerős bírósági ítéletben megállapodást nyert úgy az „D” szakaszt kitölteni szükséges 
értelemszerűen, adott esetben, a nemleges válasz esetén is a „Nem” rublikát jelölni. 

 
c) 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 

 
d) 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 „B” Adófizetési vagy a Társadalombiztosítási járulék fizetésére vonatkozó kötelezettség megszegésével 

kapcsolatos okok értelemszerű kitöltése szükséges, igen válasz esetén is az „igen” rublikát jelölni, nemleges válasz 
esetén minden oda vonatkozó részt is adott esetben. 

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

vonatkozó pontjai kitöltésével nyilatkozik 
 
Magyarázat: 
62. § (1) c) pont - végelszámolás, csődeljárás, fizetésképtelenségi eljárással kapcsolatban - a „C” szakasz 3. cella a) 

b) pontja; 
62. § (1) d) pont - tevékenységét felfüggesztették - a „C” szakasz 3. cella f) pontja vonatkozik rá, így mindkét 

esetben értelemszerűen kitölteni szükséges. 
62. § (1) h) pont - hamis adat szolgáltatás - a „C” szakasz 10. cella a)-b) ponja; 
62. § (1) i) pont - adott eljárásban hamis adat szolgáltatás – a „C” szakasz 10. cella c pontja; 
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62. § (1) j pont - jogtalan befolyásolás – a „C” szakasz 10. cella d) pontja vonatkozik rá, így mindhárom esetben 
értelemszerűen kitölteni szükséges. 

62. § (1) m összeférhetetlenséggel kapcsolatban – a „C” szakasz 7-8. cellákat szükséges kitölteni értelemszerűen 
 
f) 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, 
Magyarázat: 
62. § (1) e) pont - gazdasági illetve szakmai tevékenységével kapcsolatos bűncselekmény 3 éven belül; 
62. § (1) f) pont - nem vehet részt közbeszerzési eljárásban vagy bírósági ítélet korlátozza az eltiltás ideje alatt; 
62. § (1) g) pont - KDB határozata alapján jogerősen eltiltásra került; 
62. § (1) k) pont - adóilletőség, tényleges tulajdonos; 
62. § (1) l) pont - jogszerű foglalkoztatás; 
62. § (1) p) pont – előleget nem a szerződésnek megfelelően használta fel 
62. § (1) q) pont - 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 

 
A fentiekben felsorolt kizáró okokkal kapcsolatban a „D” szakaszt kell kitölteni értelemszerűen adott esetben. 
 
g) 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. 

 
A Kbt. 62. § (1) bekezdés n)-o) pontjára vonatkozóan a „C” szakasz 6. cellát kell kitölteni, nemleges válasz esetén is 

a „Nem” rublikát jelölni. 
 
Az (1) bekezdés a)-c) pontja alapján megtett nyilatkozat a Kbt. 62. § (2) bekezdésében említett személyekre is 
vonatkozik. 

 
 
ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEKNEK VALÓ MEGFELELÉSRŐL (EEKD IV. RÉSZ) 

 

Ajánlattevő a szakmai tevékenységre és a műszaki, szakmai alkalmassági követelményeknek való megfelelésről az 

EEKD-ban elegendő, ha csak a IV. rész: Kiválasztási szempontok : AZ ÖSSZES KIVÁLASZTÁSI SZEMPONT 

ÁLTALÁNOS JELZÉS részt tölti ki, a IV. rész bármely más további szakaszának kitöltése nem szükséges. 
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AZ EGYSÉGES EURÓPAI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM FORMANYOMTATVÁNYA 

MINTA 

KITÖLTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK -MINTA 

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 a 

fent említett elektronikus ESPD-szolgáltatást2 használták az egységes európai közbeszerzési 

dokumentum kitöltéséhez. Az Európai Unió Hivatalos lapjában közzétett vonatkozó hirdetmény3 

hivatkozási adatai: 

A Hivatalos Lap S sorozatának száma HL/S S71, dátum 12/04/2018   

A hirdetmény száma a Hivatalos Lap S sorozatban: 2018/S 071-157581 

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 azonosítása4  AK18395 

Név:  Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 

Melyik beszerzést érinti? Válasz: 

A közbeszerzés megnevezése 

vagy rövid ismertetése5: 

„…………..” 

                                            
2 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. 
3 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 

4 A vonatkozó hirdetmény I. szakaszának I.1 pontjából átmásolandó információ. Közös közbeszerzés esetén kérjük feltüntetni 
minden résztvevő beszerző nevét. 

5 Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 és II.1.3 pontját. 
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Az ajánlatkérő szerv vagy a 

közszolgáltató ajánlatkérő által 

az aktához rendelt hivatkozási 

szám (adott esetben)6: 

_______________ 

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! 

Héaazonosító szám (uniós adószám), adott 

esetben: 

Ha nincs héaazonosító szám, kérjük egyéb 

nemzeti azonosító szám feltüntetését, adott 

esetben, ha szükséges. 

[   ] 

 

[   ] 

Kötelezően kitöltendő! 

(Uniós adószám feltüntetése, 
amennyiben azzal gazdasági 
szereplő nem rendelkezik, úgy a 
nemzeti adószám megadása 
szükséges.) 

Postai cím:  [……] Kötelezően kitöltendő! 

Kapcsolattartó személy vagy személyek7: 

Telefon: 

E-mail cím: 

Internetcím (adott esetben): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

 
Kötelezően kitöltendő! 

Általános információ: Válasz: Kötelezően kitöltendő! 

A gazdasági szereplő mikro-, kis- vagy 

középvállalkozás8? 
[] Igen [] Nem Kötelezően kitöltendő! 

Csak ha a közbeszerzés fenntartott9:A 

gazdasági szereplő védett műhely, szociális 

vállalkozás10 vagy védett munkahely-teremtési 

programok keretében fogja teljesíteni a 

[] Igen [] Nem 
 

 

 

Ajánlattevőnek ezt a pontot nem 
kell kitöltenie. 
 

                                            
6 Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 pontját. 
7 Kérjük, ismételje meg a kapcsolattartó személyekre vonatkozó információt, ahányszor szükséges. 
8 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. 

9 Lásd a szerződési hirdetmény III.1.5. pontját. 
10 Azaz fő célja a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű személyek szociális és szakmai beilleszkedése. 
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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. 

 

 
[…] 

 

 
[….] 
 

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 
Kötelezően kitöltendő! 

(Magyarországi letelepedésű 
gazdasági szereplő esetében 
kötelezően kitöltendő; „igen” vagy 
„nem”, figyelemmel a 321/2015 
Korm. rendelet 12. § és 24. §-ában 
foglalt minősített ajánlattevők 
előírására.) 

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 minősítést11: 
d) A felvétel vagy a tanúsítás az összes előírt 

kiválasztási szempontra kiterjed? 
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: 

 

 

 

 

 

 
a) [……] 
 
b) (internetcím, a 

kibocsátó hatóság vagy 

testület, a dokumentáció 

pontos hivatkozási 

adatai): 

[……][……][……][……] 

 

c) [……] 

 

 

 
d) [] Igen [] Nem 
 

 

 

 

 

 

 
e) [] Igen [] Nem 
 

 

 

 

 
(internetcím, a kibocsátó 

Az előző nyilatkozatnak 
megfelelően kitöltendő! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

feltüntetése szükséges. 

 

Amennyiben a magyarországi 
letelepedésű gazdasági szereplő 
nem szerepel a NAV által vezetett 
köztartozásmentes adózói 
névjegyzékben, úgy nem kell 
feltüntetni a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal nevét, csak nyilatkozni 
szükséges.  

 

                                            
11 A hivatkozások és a minősítés, ha van ilyen, a tanúsításon szerepelnek. 
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hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos 

hivatkozási adatai): 

[……][……][……][……] 

 

Részvétel formája: Válasz:  

A gazdasági szereplő másokkal együtt vesz részt a 

közbeszerzési eljárásban?12 
[] 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: 

 Ajánlattevőnek ezt a pontot nem 

kell kitöltenie 

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! 

Amennyiben ajánlattevő több személyt kíván 
képviselőként jelen eljárásban megjelölni, úgy 
valamennyi személyt szükséges feltüntetni. 
Csak a jelen eljárásban tényleges képviselőket 
szükséges feltüntetni. 

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

Postai cím: [……] Kötelezően kitöltendő! 

Telefon: [……] Kötelezően kitöltendő! 

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

                                            
12 Nevezetesen egy csoport, konzorcium, közös vállalkozás vagy hasonló részeként. 
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Amennyiben szükséges, részletezze a 

képviseletre vonatkozó információkat (a 

képviselet formája, köre, célja stb.): 

[……]  

 

Kötelezően kitöltendő! 
(annak feltüntetése szükséges, hogy a 

képviselet önálló vagy együttes, esetleg 

meghatalmazás alapján történik, utóbbi 

esetben a meghatalmazás csatolása is 

szükséges) 

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 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 is13. 

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: 
[…] 

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 (alvállalkozói kategóriára) nézve. 

                                            
13 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: 

1. Bűnszervezetben való részvétel14; Kbt. 62. § (1) bekezdés aa) pont, Kbt. 62. § (2) bekezdés aa) pontra 

vonatkozó része  

2. Korrupció15; Kbt. 62. § (1) bekezdés ab) pont, Kbt. 62. § (2) bekezdés ab) pontra vonatkozó része 

3. Csalás16; Kbt. 62. § (1) bekezdés ac) pont, Kbt. 62. § (2) bekezdés ac) pontra vonatkozó része 

4. Terrorista bűncselekmény vagy terrorista csoporthoz kapcsolódó bűncselekmény17; Kbt. 62. § (1) 

bekezdés ad) pont, Kbt. 62. § (2) bekezdés ad) pontra vonatkozó része  

5. Pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása18; Kbt. 62. § (1) bekezdés ae) pont, Kbt. 62. § (2) bekezdés ae) 

pontra vonatkozó része  

6. Gyermekmunka és az emberkereskedelem más formái19 Kbt. 62. § (1) bekezdés af) pont, Kbt. 62. § (2) 
bekezdés af) pontra vonatkozó része  

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 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): 
[……][……][……][……]20 

 
Kötelezően kitöltendő! 

Jelen pontban a Kbt. 62. § 

(1) bekezdés a) pont aa)-

af) és részben ah) 

alpontjára, valamint a Kbt. 

62. § (2) bekezdésre 

vonatkozóan szükséges a 

gazdasági szereplőnek 

nyilatkoznia. 

Amennyiben igen, kérjük,21 adja meg a 
következő információkat: 

 
a) Dátum:[   ], pont(ok): [   

Adott esetben kitöltendő. 

                                            
14 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. 
15 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. 

16 Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1. cikke értelmében (HL C 316., 1995.11.27., 48. o.) 
17 A terrorizmus elleni küzdelemről szóló, 2002. június 13-i 2002/475/IBtanácsi 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. 

18 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. 

19 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. 

20 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
21 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
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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: 

], 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): 
[……][……][……][……]22 

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

megbízhatóságát23(öntisztázás)? 

[] Igen [] Nem  Adott esetben kitöltendő. 

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az 

intézkedéseket24: 

[……] Adott esetben kitöltendő 

B: ADÓFIZETÉSI VAGY A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK FIZETÉSÉRE VONATKOZÓ 

KÖTELEZETTSÉG MEGSZEGÉSÉVEL KAPCSOLATOS OKOK  

Adó vagy társadalombiztosítási 
járulék fizetése: 

Válasz:  

Teljesítette-e a gazdasági 
szereplő összes kötelezettségét 
az adók és 
társadalombiztosítási járulékok 
megfizetése tekintetében, mind 
a székhelye szerinti országban, 
mind pedig az ajánlatkérő szerv 
vagy a közszolgáltató 
ajánlatkérő tagállamában, ha ez 
eltér a székhely szerinti 
országtól? 

Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pont  

[] Igen [] Nem Kötelezően kitöltendő! 

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

 
 

Adók 
Társadalombizto
sítási 

 

                                            
22 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
23 A 2014/24/EU irányelv 57. cikke (6) bekezdését végrehajtó nemzeti rendelkezésekkel összhangban. 
24 Az elkövetett bűncselekmény jellegét figyelembe véve (egyszeri, ismételt, szisztematikus ...) a magyarázatnak tükröznie kell e 

megtett intézkedések megfelelőségét.  
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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 

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? 

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: [……] 

 

 

 
 
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):25 
Amennyiben a Gazdasági Szereplő szerepel a 
Köztartozásmentes Adatbázisban, a következő 
információ tüntetendő fel:  

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
http://nav.gov.hu/nav/adatbazisok/koztart
ozasmentes 
Adószám:  

Kötelezően kitöltendő a 

magyarországi letelepedésű, a 

köztartozásmentes adózói 

névjegyzékben szereplő 

gazdasági szereplő esetén. 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

feltüntetése szükséges. 

C: FIZETÉSKÉPTELENSÉGGEL, ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGGEL VAGY SZAKMAI KÖTELESSÉGSZEGÉSSEL 

KAPCSOLATOS OKOK26 

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 

                                            
25 Kérjük, szükség szerint ismételje. 

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

http://nav.gov.hu/nav/adatbazisok/koztartozasmentes
http://nav.gov.hu/nav/adatbazisok/koztartozasmentes
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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 

információ 

A gazdasági szereplő tudomása szerint 

megszegte-e kötelezettségeit a 

környezetvédelmi, a szociális és a 

munkajog terén27?  

Kbt. 63. § (1) bekezdés a) pont  

[] Igen [] Nem Ajánlattevőnek ezt a 

pontot nem kell kitöltenie. 

Ha igen, hozott-e a gazdasági 

szereplő olyan intézkedéseket, 

amelyek e kizárási okok ellenére 

igazolják megbízhatóságát 

(öntisztázás)? 

[] Igen [] Nem 

Amennyiben igen, kérjük, 

ismertesse ezeket az 

intézkedéseket: [……] 

 

A gazdasági szereplő a következő helyzetek 

bármelyikében van-e: 
Kbt. 62. § (1) bekezdés 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 van28, vagy 
e) Vagyonát felszámoló vagy bíróság kezeli, 

vagy 
Kbt. 62. § (1) bekezdés d) pont 

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 teljesítésére29. 

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):  
Igazságügyi Minisztérium 
www.e-cegjegyzek.hu 
Cégjegyzékszám:  

 
Kötelezően kitöltendő! 

Jelen pontban a Kbt. 62. § 

(1) bekezdés c), d) 

pontjára vonatkozóan 

szükséges a gazdasági 

szereplőnek nyilatkoznia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
27 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 
28 Lásd a nemzeti jogot, a vonatkozó hirdetményt vagy a közbeszerzési dokumentumokat. 

29 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. 

http://www.e-cegjegyzek.hu/
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Cégbírósága:  
 

Elkövetett-e a gazdasági szereplő súlyos 

szakmai kötelességszegést30? 

Ha igen, kérjük, részletezze:  

Kbt. 63. § (1) bekezdés b) pont  

 

 

[] Igen [] Nem, 

 

 [……]  

 
Kötelezően kitöltendő! 

 

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 megállapodást más 

gazdasági szereplőkkel? 

Ha igen, kérjük, részletezze: 

 Kbt. 62. § (1) bekezdés n) és o) pont 

 

[] Igen [] Nem 

 

Gazdasági Versenyhivatal 

www.gvh.hu  

[…] 

 
Kötelezően kitöltendő! 

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

Gazdasági Versenyhivatal 
feltüntetése szükséges. 

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 összeférhetetlenségről31 a 

közbeszerzési eljárásban való részvételéből 

fakadóan? 

Ha igen, kérjük, részletezze: 

 Kbt. 62. § (1) bekezdés m) pont  

 

[] 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 

 

[] Igen [] Nem 

 

 

Kötelezően kitöltendő! 

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

                                            
30 Adott esetben lásd a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok meghatározásait. 

31 A nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban jelzettek szerint. 

http://www.gvh.hu/
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előkészítésében? 

Ha igen, kérjük, részletezze: Kbt. 62. § (1) 
bekezdés m) pont 

[…]  

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: 

Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pont 

 

[] 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? 
Kbt. 62. § (1) bekezdés i) és h) 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 
Kbt. 62. § (1) bekezdés j) pont 

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. 

[] Igen [] Nem 

 

 
Közbeszerzési Hatóság 

www.kozbeszerzes.hu; 
 

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

http://www.kozbeszerzes.hu/
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D: EGYÉB, ADOTT ESETBEN AZ AJÁNLATKÉRŐ SZERV VAGY A KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐ 

TAGÁLLAMÁNAK NEMZETI JOGSZABÁLYAIBAN ELŐÍRT KIZÁRÁSI OKOK 

Tisztán nemzeti kizárási okok  Válasz: Kitöltésre vonatkozó 

információ 

Kbt. 62. § (1) bekezdés ag) pont, Kbt. 62. § (2) bekezdés 
az (1) bekezdés ag) pontja kapcsán  
 Kbt. 62. § (1) bekezdés ah) pont, Kbt. 62. § (2) bekezdés 
az (1) bekezdés ah) pontja kapcsán  
Kbt. 62. § (1) bekezdés e) pont  
Kbt. 62. § (1) bekezdés f) pont  
Kbt. 62. § (1) bekezdés g) pont  
Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont  
Kbt. 62. § (1) bekezdés l) pont  
Kbt. 62. § (1) bekezdés p) pont 
Kbt. 62. § (1) bekezdés q) pont  
 

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: 

Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló 
2015. évi CXLIII. törvényben foglalt alábbi kizáró okok, 
mely szerint az eljárásban nem lehet ajánlattevő, 
részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt 
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki 

62. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, 
részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt 
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki 

a) 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: 

ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti 
versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és 
koncessziós eljárásban; 

ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-
g) pontokban felsoroltakhoz hasonló bűncselekmény; 

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

f) 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; 

g) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 165. § 
(2) bekezdés f) pontja alapján jogerősen eltiltásra került, a 
Közbeszerzési Döntőbizottság vagy – a Közbeszerzési 

 

 

 

 

 

 

 

[] Igen [ ] Nem 

vonatkoznak/állnak fenn 

 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság 

vagy testület, a dokumentáció 

pontos hivatkozási adatai):32 

 

 
 
Igazságügyi Minisztérium 
www.e-cegjegyzek.hu 
Cégjegyzékszám:  
Cégbírósága:  
 
 
 
 
 
Igazságügyi Minisztérium 
www.e-cegjegyzek.hu 
Cégjegyzékszám:  
Cégbírósága:  
Közbeszerzési Hatóság 
www.kozbeszerzes.hu  
 
 
 
 

 
Kötelezően kitöltendő! 

Jelen pontban a Kbt. 62. § 

(1) bekezdés a) pont ag) 

alpontjára, részben ah) 

alpontjára,  illetve e), f), 

g), k), l)  p) és q) pontjára, 

részben a Kbt. 62. § (2) 

bekezdésére vonatkozóan 

szükséges a gazdasági 

szereplőnek nyilatkoznia.  

 

 

Közbeszerzési Hatóság, 

 

Igazságügyi Minisztérium 

Céginformációs és az 

Elektronikus Cégeljárásban 

Közreműködő Szolgálat, 

 

Nemzetgazdasági 

Minisztérium 

Munkafelügyeleti Főosztály 

Foglalkoztatás-felügyeleti 

Főosztály, 

 

Bevándorlási és 

Állampolgársági Hivatal 

feltüntetése szükséges. 

                                            
32 Kérjük, szükség szerint ismételje. 

http://www.e-cegjegyzek.hu/
http://www.e-cegjegyzek.hu/
http://www.kozbeszerzes.hu/
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Döntőbizottság határozatának felülvizsgálata esetén – a 
bíróság által jogerősen megállapított időtartam végéig; 

k) tekintetében a következő feltételek valamelyike 
megvalósul: 

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; 

l) 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; 

p) a 135. § (7)–(9) bekezdése szerinti előleget nem a 
szerződésnek megfelelően használta fel, és ezt három 
évnél nem régebben meghozott, jogerős bírósági, 
közigazgatási (vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági 
határozat) megállapította. 

q) 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 

Kbt. 63. § (1) bekezdés d) pontja: 
d) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési 
eljárás eredményeként kötött szerződésével kapcsolatban 
az alvállalkozója felé jogerős bírósági ítéletben három 
éven belül megállapított szerződésszegést követett el, 
amelynek során az alvállalkozó felé fennálló vég- vagy 
részszámlából fakadó fizetési kötelezettségét 10%-ot 
meghaladó részben nem teljesítette annak ellenére, hogy 
az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére 
határidőben fizetett. 
Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési 
dokumentumokban megkívánt dokumentáció elektronikus 
formában rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a következő 
információkat:  

 
Igazságügyi Minisztérium 
www.e-cegjegyzek.hu 
Cégjegyzékszám:  
Cégbírósága:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemzetgazdasági Minisztérium 
Munkafelügyeleti Főosztály:  
http://nyilvantartas.ommf.gov.hu 
 
Bevándorlási és Menekültügyi 
Hivatal: www.kozrend.hu; 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Közbeszerzési Hatóság 
www.kozbeszerzes.hu; 

Amennyiben a tisztán nemzeti kizárási 

okok fennállnak, tett-e a gazdasági 

szereplő öntisztázó intézkedéseket? 

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse 

[] Igen [] Nem 

 

 

[……] 

 
 
Adott esetben kitöltendő. 

 

http://www.e-cegjegyzek.hu/
http://nyilvantartas.ommf.gov.hu/
http://www.kozrend.hu/
http://www.kozbeszerzes.hu/
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ezeket az intézkedéseket:  

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 töltenie33: 

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 

cégnyilvántartásába34: 

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 

 

[] Igen [] Nem 

 

Ha igen, kérjük, adja meg, hogy ez miben áll, és 

jelezze, hogy a gazdasági szereplő rendelkezik-e 

ezzel: [ …] [] Igen [] Nem 

                                            
33 Az Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági 

szereplő egyszerű nyilatkozatát  - igen/nem válasz megadásával. 

 

34 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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nyújthassa?  

 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat: 

 

 

(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: 

1a) A gazdasági szereplő („általános”) éves 

árbevétele a vonatkozó hirdetményben vagy a 

közbeszerzési dokumentumokban előírt számú 

pénzügyi évben a következő: 

És/vagy 

1b) A gazdasági szereplő átlagos éves árbevétele 

a vonatkozó hirdetményben vagy a 

közbeszerzési dokumentumokban előírt számú 

évben a következő35 (): 

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: 

És/vagy 

2b) A gazdasági szereplő átlagos éves árbevétele 

a területen és a vonatkozó hirdetményben vagy 

a közbeszerzési dokumentumokban előírt 

számú évben a következő36: 

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): 

[……][……][……] 

                                            
35 Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik. 
36 Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik. 
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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 mutatók37 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 y38 aránya - 

és az érték): 

[……], [……]39 

 

 

(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): 
[……][……][……] 
 

                                            
37 Pl. az eszközök és a források aránya. 
38 Pl. az eszközök és a források aránya. 
39 Kérjük, szükség szerint ismételje. 



35 / 96 

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 folyamán40 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 folyamán41 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 

magán megrendelőket42: 

 

Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó 

hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok 

határozzák meg):  

 

2) A gazdasági szereplő a következő 

szakembereket vagy műszaki szervezeteket43 

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 

[……] 

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

érintett szállítások vagy szolgáltatások tekintetében. 
43 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. 
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igénybe, valamint tanulmányi és kutatási 

létesítményei a következők:  

4) A gazdasági szereplő a következő ellátási lánc-

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 vizsgálatok44 

elvégzését. 

 

 

 

[] Igen [] Nem 

6) A következő iskolai végzettséggel és 

szakképzettséggel rendelkeznek: 

a) A szolgáltató vagy maga a vállalkozó, 

és/vagy (a vonatkozó hirdetményben vagy a 

közbeszerzési dokumentumokban foglalt 

követelményektől függően) 

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: 

[……] 

                                            
44 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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10) A gazdasági szereplő a szerződés következő 

részére (azaz százalékára) nézve 45kíván 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 

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 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. 

                                            
45 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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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): 

[……][……][……] 

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 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: 

[] Igen [] Nem 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

(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 
megkülönböztetés mentes 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 [….] 
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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 áll46, kérjük, hogy mindegyikre 

nézve adja meg a következő információkat: 

 

 

 

[] Igen [] Nem47 

 

 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……]48 

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 iratokhoz49, vagy 
b) Legkésőbb 2018. április 18-án50 az ajánlatkérő szervezetnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek már 
birtokában van az érintett dokumentáció. 

Alulírott(ak) hozzájárul(nak) ahhoz, hogy az …………………………………….  ajánlatkérő hozzáférjen a 
jelen egységes európai közbeszerzési dokumentum II., III. és IV. része alatt a 
„………………………………………” tárgyú közbeszerzési eljárás [A Hivatalos Lap S sorozatának száma S , 
dátum //2018; a hirdetmény száma a Hivatalos Lap S sorozatban : 2018/S -] céljára megadott 
információkat igazoló dokumentumokhoz. 
 
Keltezés, hely, és – ahol megkívánt vagy szükséges – aláírás(ok): [……] 

Kötelezően kitöltendő és aláírandó! 

 

Ajánlatkérő felhívja tisztelt ajánlattevő figyelmét, hogy az EEKD (ESPD) hivatalos formanyomtatvány, 

amelynek részei (jelölő négyzet, szavak, szövegrészek, teljes részek, beleértve a záró nyilatkozatot is) nem 

módosíthatóak, nem törölhetőek, akkor sem, ha ajánlattevő számára nem releváns. 

Az EEKD-t (ESPD-t) teljes terjedelemben szükséges benyújtani. 

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

47 Kérjük, szükség szerint ismételje. 

48 Kérjük, szükség szerint ismételje. 

49 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. 

50 A 2014/24/EU irányelv 59. cikke (5) bekezdése második albekezdésének nemzeti végrehajtásától függően. 
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3. KÖTET 

SZERZŐDÉSTERVEZET 

 

KÜLÖN FÁJLBAN MELLÉKELVE! 
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4. KÖTET 
AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK 

 
 

1/A. számú melléklet 
 

TARTALOM- ÉS IRATJEGYZÉK AZ AJÁNLAT RÉSZEKÉNT CSATOLANDÓ NILATKOZATOK, 
EGYÉB ÍRATOK VONATKOZÁSÁBAN 

 
 
Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az 
adott dokumentumot aláíró személy(ek)nek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. 
 

 Oldalszám 

Borító lap  

Tartalomjegyzék (fedőlapot vagy felolvasólapot követően) (1. sz. melléklet);  

Felolvasólap (2.1. / 2.2. sz. melléklet)  

Ajánlattételi/Teljességi nyilatkozat – Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján (3. sz. melléklet)  

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bekezdésére (4.sz. melléklet)  

Nyilatkozat alvállalkozók bevonásáról - Kbt. 66. § (6) bek. a)-b) pont.  

(5.sz. melléklet -nemleges tartalommal is csatolandó!) 
 

Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdése vonatkozásában (6. sz. melléklet)  

Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint más szervezet kapacitására történő 

támaszkodásról (7.sz. melléklet) nemleges tartalom is csatolandó!  

Kapacitást biztosító szervezet nyilatkozata (8.sz. melléklet)  

és a kapacitásit rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben 

vállalt kötelezettségvállalást tartalmazó okirat, amely alátámasztja, hogy a szerződés 
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének 
időtartama alatt. 

 

Nyilatkozat a Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakról (9.sz. melléklet)  

Aláírási címpéldány(ok)   
Ajánlattevőnek, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más gazdasági szereplőnek (kivétel: 
természetes személy); alvállalkozónak az aláírási címpéldánya, vagy a 206. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés 

szerinti aláírás-mintája (egyszerű másolatban) 

 

Meghatalmazás 
A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, 
az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos, legalább teljes bizonyító 
erejű magánokiratban foglalt meghatalmazást, amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat a 
cégjegyzésre jogosult képviselőjének felhatalmazása alapján más személy írja alá. (minta-10.sz.melléklet 

 

Nyilatkozat változás bejegyzésről (11. sz. melléklet) 

Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy 
kérjük, a nemleges tartamú változásbejegyzési nyilatkozatot is szíveskedjenek az ajánlat részeként 
benyújtani. 

 

Cégbírósághoz (vagy az ajánlattevő országában a cég-változásbejegyzési jogköröket 

gyakorló szervhez) benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság 

által megküldött igazolás – amennyiben a cégkivonat szerint a cégügyben el nem bírált 

módosítás van folyamatban – adott esetben. 

 

Ajánlati biztosíték befizetésének megtörténtéről szóló igazoló bizonylat  

Nyilatkozat közbeszerzési dokumentum letöltéséről (12. sz. melléklet)  

Nyilatkozat - a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 25. § (3)-(4) bekezdés vonatkozásában  
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(13.sz. melléklet) 

Nyilatkozat a papír alapú és az elektronikus példány egyezőségéről (14.sz. melléklet)  

Egységes európai közbeszerzési dokumentum (15. sz. melléklet). 
A Kbt. Második része alkalmazásban a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági követelménynek való 

megfelelés, amely a gazdasági szereplőknek az Európi Bizottság által meghatározott egységes 

formanyomtatvány szerint tett nyilatkozatát tartalmazza. 

 

Nyilatkozat üzleti titok vonatkozásában (16. sz. melléklet)  

Üzleti titok körének meghatározása és üzleti titok indoklása (adott esetben)  

AZ AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL BECSATOLNI KÍVÁNT DOKUMENTUMOK (ADOTT ESETBEN)  
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1/B. számú melléklet 

 

TARTALOM- ÉS IRATJEGYZÉK 

A KBT. 69. § (4) BEKEZDÉS SZERINTI A BÍRÁLAT MÁSODIK SZAKASZÁBAN BENYÚJTANDÓ 

DOKUMENTUMOK 

Ajánlattevőnek az itt felsorolt dokumentumokat a Kbt. 69. § (4) bekezdésében rögzített 

eljárási cselekményeket követően szükséges csak benyújtania, DE benyújthatja az 

ajánlat beadásakor is. 

 

A KBT. 69. § (4) BEKEZDÉS SZERINTI A BÍRÁLAT MÁSODIK SZAKASZÁBAN 

BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK 
 

KIZÁRÓ OKOKKAL KAPCSOLATBAN ELŐÍRT NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK  

Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében előírt kizáró okok vonatkozásában (1.sz. 

melléklet)   
 

Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okok fenn nem állásáról a 62. § (2) bekezdésben 

említett személyek esetén közjegyző, vagy gazdasági, ill. szakmai kamarák által 

hitelesítve (2.sz. melléklet) 

 

Adott esetben – a Kbt. 62. § (1) bek. b) pontjának igazolása abban az esetben kell 

csatolni, ha az nem szerepel az adózás rendjéről szóló 2003. évi tv. (a továbbiakban 
Art.) szerinti köztartozás mentes adózói bázisban: 

- az illetékes adó és vámhivatal igazolása, vagy 

- Art. szerinti együttes adóigazolása 

 

Adott esetben – a Kbt. 62. § (1) bek. d) pontja alapján  
ha gazdasági szereplő a cégin nyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és végelszámolásról szóló 2006. évi tv. 

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 

ajánlattevői nyilatkozat.  

 

Adott esetben – a Kbt. 62. § (1) bek. f) pontja alapján  

ha nem természetes személygazdasági szereplő nem minősül cégnek, közjegyző vagy 

gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat. 

 

 

Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kc) alpontja, valamint a k) pont kb) alpontja 

alapján (3.sz. melléklet) 
 

MŰSZAKI, ILLETVE SZAKMAI ALKALMASSÁGGAL KAPCSOLATBAN ELŐÍRT 

NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK 
 

P1) Nyilatkozat eredménykimutatásról (4.sz. melléklet)   

P2) Nyilatkozat az árbevételről (5.sz.melléklet)  

P3) Nyilatkozat - felelősségbiztosítás vonatkozásában (6. sz. melléklet)  és Felelősségi 

biztosítás egyszerű másolati példánya 
 

M1) Referencia nyilatkozat (7.sz.melléklet) és Igazolás csatolása 

A referencianyilatkozatból vagy referenciaigazolásból minden alkalmassági feltétel teljesülésének ki kell 

derülnie. 

A referenciákat a szerződést kötő másik fél által kiadott vagy aláírt igazolással vagy – amennyi-ben a 
szerződést kötő másik fél nem a Kbt. 5. § (1) bek. a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem 
magyarországi szervezetek esetében nem olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül - az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más 
szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott, előbbiek szerinti tartalmú igazolással is 
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kell igazolni. [Korm. rendelet 22. § (1)-(2)] 

M2) Nyilatkozat szakemberekről (8.sz. melléklet)  
 Ennek igazolásaként a nyilatkozat mellékletét képezi: 

- a szakember szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy annak alapján az alkalmasság 

minimumkövetelményei megléte egyértelműen megállapítható legyen 

- szakember(ek) végzettségét / képzettségét igazoló okiratok egyszerű másolata 

- a szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási, valamint arra vonatkozó nyilatkozata, hogy az 

eljárásba történő bevonásáról tudomással bír, 

- más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban szerzett, a 

fentiekkel egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordítása. 

 

M2) Nyilatkozat szakemberekről értékelési szempontok tekintetében (9. sz. melléklet) 
Ennek igazolásaként a nyilatkozat mellékletét képezi: 

- a szakember szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy annak alapján az alkalmasság 

minimumkövetelményei megléte egyértelműen megállapítható legyen 

- szakember(ek) végzettségét / képzettségét igazoló okiratok egyszerű másolata 

- a szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási, valamint arra vonatkozó nyilatkozata, hogy az 

eljárásba történő bevonásáról tudomással bír, 

- más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban szerzett, a 

fentiekkel egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordítása. 

 

Nyilatkozat szakemberek rendelkezésre állásáról (10. sz. melléklet)  

Szakmai Önéletrajz (11.sz. melléklet)  

M3) Nyilatkozat- Minőségbiztosítási tanúsítvány meglétéről -Minősítési tanúsítvány egyszerű 

másolatának csatolása (12.sz.melléklet) 
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FFEEDDLLAAPP  
 
 
 

„ÜÜGGYYVVIITTEELLII  FFEELLAADDAATTOOKK  EELLLLÁÁTTÁÁSSAA”” 
 

ELNEVEZÉSŰ ELJÁRÁSBAN 
 
 
 

 
 
 
 

AAJJÁÁNNLLAATT  
 
 
 
 
 
 

KÉSZÍTETTE/AJÁNLATTEVŐ : ……………………………………. (NÉV) 
……………………………………….. (SZÉKHELY) 
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2.1. SZÁMÚ MELLÉKLET 
 

FELOLVASÓLAP 
„ÜGYVITELI FELADATOK ELLÁTÁSA” 

elnevezésű eljárásban 
(önálló ajánlattétel esetén) 

 
 

1. Ajánlattevő: 
 

Ajánlattevő neve:   

Ajánlattevő címe, 
székhelye: 

 

cégjegyzékszám:  

Adószám:  

Bankszámla szám:  

Telefonszám/fax szám  

  

Kapcsolattartó neve:  

E-mail címe:  

Telefonszáma:  

Telefax száma:  

 
2. Ajánlat: 
 

Ajánlati ár (nettó HUF/hó) …… HUF/hónap 

Mérlegképes könyvelői végzettséggel, min. 36 hónapos szakmai tapasztalattal 
rendelkező szakértők száma az alkalmassági követelmény igazolására bemutatott (2 
fő) szakembereken felül (min. 1, max. 3 fő): 

……. Fő  

Tb. szakelőadói végzettséggel és min. 12 hónapos szakmai tapasztalattal rendelkező 
szakértők száma az alkalmassági követelmény igazolására bemutatott (1 fő) 
szakemberen felül (min. 1, max. 3 fő):   

……. Fő  

Eü. szolgáltató munkaügyi ügyintézésében51 jártas, min. 12 hó szakmai 
tapasztalatú szakértők száma az alk.min.köv.ig. bemutatott (1 fő) szakemberen 
felül (min. 1, max. 3 fő) 

……. Fő  

Ajánlatkérő székhelyén havi 2 alkalommal legalább 3 óra időtartamban személyes 
konzultációt tartó tb. finanszírozásban szakmai tapasztalattal rendelkező szakember 
száma (min. 1, max. 2 fő): 

……. Fő  

 
 

 

 
 
Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
 
 ______________________________ 
 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 
 meghatalmazott képviselő aláírása) 

                                            
51 Megjegyzés a Bírálati szempont- Minőségi kritérium 3) alpontjához: Eü. alapból finanszírozott Eü. szolgáltató munkaügyi 

ügyintézésben jártas szakember (256/2013.(VII.5.) Kr. 2. mell. szerint. 
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2.2. SZÁMÚ MELLÉKLET 

 

FELOLVASÓLAP 
„ÜGYVITELI FELADATOK ELLÁTÁSA” 

elnevezésű eljárásban 
(Közös ajánlattétel esetében) 

 
1. Közös Ajánlattevő: 
 

Név:   

Székhely:  

cégjegyzékszám:  

Adószám:  

Bankszámla szám:  

Telefonszám/fax szám  

Kapcsolattartó neve:  

E-mail címe:  

Telefonszáma:  

Telefax száma:  

 
Tagok adatai: 

Név:   

Székhely:  

cégjegyzékszám:  

Adószám:  

Bankszámla szám:  

Kapcsolattartó neve:  

E-mail címe:  

Telefonszáma:  

Telefax száma:  

 
2. Ajánlat: 
 
 

Ajánlati ár (nettó HUF/hó) …… HUF/hónap 

Mérlegképes könyvelői végzettséggel, min. 36 hónapos szakmai tapasztalattal 
rendelkező szakértők száma az alkalmassági követelmény igazolására 
bemutatott (2 fő) szakembereken felül (min. 1, max. 3 fő): 

……. Fő  

Tb. szakelőadói végzettséggel és min. 12 hónapos szakmai tapasztalattal 
rendelkező szakértők száma az alkalmassági követelmény igazolására 
bemutatott (1 fő) szakemberen felül (min. 1, max. 3 fő):   

……. Fő  

Eü. szolgáltató munkaügyi ügyintézésében52 jártas, min. 12 hó szakmai 
tapasztalatú szakértők száma az alk.min.köv.ig. bemutatott (1 fő) 
szakemberen felül (min. 1, max. 3 fő) 

……. Fő  

Ajánlatkérő székhelyén havi 2 alkalommal legalább 3 óra időtartamban 
személyes konzultációt tartó tb. finanszírozásban szakmai tapasztalattal 
rendelkező szakember száma (min. 1, max. 2 fő): 

……. Fő  

 
 

                                            
52 Megjegyzés a Bírálati szempont- Minőségi kritérium 3) alpontjához: Eü. alapból finanszírozott Eü. szolgáltató 

munkaügyi ügyintézésben jártas szakember (256/2013.(VII.5.) Kr. 2. mell. szerint. 
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Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
 
 ______________________________ 
 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 
 meghatalmazott képviselő aláírása) 
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3. SZÁMÚ MELLÉKLET 

 
AJÁNLATI (TELJESSÉGI) NYILATKOZAT 

Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján 

 

 

Alulírott …………………………….…….., mint a ……………………………… (ajánlattevő megnevezése) 
…………………………. (ajánlattevő székhelye), ………………………… (Ajánlattevő cégjegyzékszáma) 
nevében kötelezettségvállalásra jogosult …………….. (tisztség megjelölése), az Újpesti 
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft., mint Ajánlatkérő által az „ÜGYVITELI FELADATOK 
ELLÁTÁSA.” tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben Kbt. 66. § (2) 
bekezdései alapján 

nyilatkozom, 

hogy az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi 
követelmény, utasítás és kikötés és műszaki leírás gondos áttanulmányozását követően – a Kbt. 66. 
§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy az eljárást megindító 
felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat 
a jelen nyilatkozattal elfogadjuk, ajánlatunk az előzőekben meghatározott - általunk teljes körűen 
megismert - dokumentumokon alapszik. 

A szerződéstervezetben rögzített, a tárgyi feladat ellátásához szükséges kötelezettségeinket 
maradéktalanul teljesítjük a Felolvasólapon rögzített ár alkalmazásával. Nyilatkozunk, hogy 
ajánlatunkat az ajánlati kötöttség beálltát követően az eljárást megindító felhívásban megjelölt 
időpontig fenntartjuk. 

Nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén a jelen közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező 
szerződéstervezet megkötését vállaljuk és azt a szerződésben foglalt a feltételekkel teljesítjük. 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

   

  

 

(cégjegyzésre jogosult vagy 
szabályszerűen meghatalmazott 
képviselő aláírása) 
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4. SZÁMÚ MELLÉKLET 

 
NYILATKOZAT53 

Kbt. 66. § (4) bekezdésére 
 
 

Alulírott …………………………….…….., mint a ……………………………… (ajánlattevő megnevezése) 
…………………………. (ajánlattevő székhelye), ………………………… (Ajánlattevő cégjegyzékszáma) 
nevében kötelezettségvállalásra jogosult …………….. (tisztség megjelölése), az Újpesti 
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft., mint Ajánlatkérő által az „ÜGYVITELI FELADATOK 
ELLÁTÁSA.” tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben Kbt. 66. § (4) 
bekezdései alapján 

nyilatkozom, 

 
 

A Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy vállalkozásunk  

 a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint 
……………………………………-vállalkozásnak minősül /  

 nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény hatálya 
alá . 

 
 
 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

   

  

 

(cégjegyzésre jogosult vagy 
szabályszerűen meghatalmazott 
képviselő aláírása) 

 
 
 
 
 
 
 

1 mikro-, kis- vagy középvállalkozás a 2004. évi XXXIV. törvény meghatározásai szerint – a megfelelő választ a 
jogszabály rendelkezéseinek tanulmányozását követően kérjük megadni. 
1 A nem alkalmazandó szövegrészt kérjük törölni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
53 Közös ajánlattétel esetén, külön-külön szükséges benyújtani, ajánlattevőnkként 
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5. SZÁMÚ MELLÉKLET 

 

NYILATKOZAT54 

Alvállalkozók bevonásáráról 
 Kbt. 66. § (6) bekezdése a)-b) pont  

(nemleges tartalommal is csatolandó!) 
 

Alulírott …………………………….…….., mint a ……………………………… (ajánlattevő megnevezése) 
…………………………. (ajánlattevő székhelye), ………………………… (Ajánlattevő cégjegyzékszáma) 
nevében kötelezettségvállalásra jogosult …………….. (tisztség megjelölése), az Újpesti Egészségügyi 
Szolgáltató Nonprofit Kft., mint Ajánlatkérő által az „ÜGYVITELI FELADATOK ELLÁTÁSA.” 
tárgyban megindított közbeszerzési eljárás során az alábbiak szerint nyilatkozom az általam igénybe 
venni kívánt alvállalkozókról. 
 

1. Nyilatkozom a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján55, hogy a közbeszerzés tárgyának 

alábbiakban meghatározott résznek (részeinek) teljesítéséhez a következő alvállalkozókat 
veszem igénybe:  

A közbeszerzés azon része, amellyel összefüggésben szerződést fog kötni  

 

 

 

1.1) Nyilatkozom a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez 
a 1. pontban meghatározott közbeszerzési részek esetében az ajánlat benyújtásakor már 
ismert alvállalkozókat veszem igénybe, kívánom bevonni a teljesítésbe:  

Alvállalkozó neve, címe 
A közbeszerzés azon része, amellyel 
összefüggésben szerződést fog kötni 

  

  

 

1.2) Kijelentem, hogy az ajánlat benyújtásakor még nem ismertek az alvállalkozóim. 

 

2. Alulírott …………………………….…….., mint a ……………………………… (ajánlattevő megnevezése) 
…………………………. (ajánlattevő székhelye), ………………………… (Ajánlattevő cégjegyzékszáma) 
nevében kötelezettségvállalásra jogosult …………….. (tisztség megjelölése), az Újpesti 
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft., mint Ajánlatkérő által az „ÜGYVITELI FELADATOK 
ELLÁTÁSA.” tárgyban megindított közbeszerzési eljárás kapcsán nyilatkozom, hogy Ajánlattevő a 
közbeszerzés teljesítésével összefüggésében nem vesz igénybe alvállalkozót. 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 ______________________________ 

 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

 meghatalmazott képviselő aláírása) 

 

 

                                            
54 Közös ajánlattétel esetén, külön-külön szükséges benyújtani, ajánlattevőnkként. 
55 Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy írja be, hogy „Nem kíván igénybe venni”  
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6. SZÁMÚ MELLÉKLET 

 

NYILATKOZAT A KBT. 67. § (4) BEKEZDÉSE VONATKOZÁSÁBAN56 
 
 

Alulírott …………………………….…….., mint a ……………………………… (ajánlattevő megnevezése) 

…………………………. (ajánlattevő székhelye), ………………………… (Ajánlattevő cégjegyzékszáma) 

nevében kötelezettségvállalásra jogosult …………….. (tisztség megjelölése), Újpesti Egészségügyi 

Szolgáltató Nonprofit Kft., mint Ajánlatkérő által az „ÜGYVITELI FELADATOK ELLÁTÁSA.” 

tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben nyilatkozom: 

 

Cégünk, mint ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) 

bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót/alvállalkozókat. 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 
 

 ____________________________________ 

 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 
 meghatalmazott képviselő aláírása) 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
56 Közös ajánlattétel esetén, külön-külön szükséges benyújtani, ajánlattevőként. 
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7. SZÁMÚ MELLÉKLET 

 

NYILATKOZAT 

Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint más szervezet kapacitására történő támaszkodásról 

 

 

Alulírott …………………………….…….., mint a ……………………………… (ajánlattevő megnevezése) 
…………………………. (ajánlattevő székhelye), …………………………. (Ajánlattevőt nyilvántartó cégbíróság 
neve), ………………………… (Ajánlattevő cégjegyzékszáma) nevében kötelezettségvállalásra jogosult 
…………….. (tisztség megjelölése), a Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft., mint 
Ajánlatkérő által a „ÜGYVITELI FELADATOK ELLÁTÁSA.” tárgyban megindított közbeszerzési 
eljárással összefüggésben  

Nyilatkozom, 

hogy  

a)  a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján, hogy az alábbi kapacitást nyújtó szervezet(ek)et kívánjuk 
igénybe venni57: 

Alkalmasság igazolásában 
részt vevő szervezet (személy) 

megnevezése - Kapacitást 
rendelkezésre bocsátó 
szervezet (név, cím) 

Az alkalmassági feltétel, amelynek 
igazolásához a kapacitást nyújtó szervezet 

erőforrására támaszkodik (a felhívás 
vonatkozó pontjának megjelölése) 

  

 

 

b) Ajánlattevő a Kbt. 65. § (7)-(11) bek. szerint kijelenti, hogy más szervezet erőforrására az 
alábbi módon támaszkodik: 

……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

c) Ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más 

szervezet(ekhez) (vagy személy(ek)) kapacitására/erőforrásaira nem 

támaszkodik, nem kíván igénybe venni. 

 

Továbbá mellékletben csatolom a Kbt. 65. § (7) bekezdés alapján 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 időtartama alatt58. 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 ______________________________ 

 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

 meghatalmazott képviselő aláírása) 

 

                                            
57 Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy írja be, hogy „Nem kíván igénybe venni”  
58 Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy ezen rész törlendő! 
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8. SZÁMÚ MELLÉKLET 

 

KAPACITÁST BIZTOSÍTÓ SZERVEZET NYILATKOZATA 

 

 

 

Alulírott …………………………….…….., mint a ……………………………… (ajánlattevő megnevezése) 
…………………………. (ajánlattevő székhelye),  ………………………… (Ajánlattevő cégjegyzékszáma) 
nevében kötelezettségvállalásra jogosult …………….. (tisztség megjelölése), az Újpesti 
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft., mint Ajánlatkérő által a „ÜGYVITELI FELADATOK 
ELLÁTÁSA.” tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben  

nyilatkozom, 

hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés 
teljesítésének időtartama alatt, ennek alátámasztására - a Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglalt eset 
kivételével - csatolom a szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalást tartalmazó 
okiratot. 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

   

  

 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen  

meghatalmazott képviselő aláírása) 
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9. SZÁMÚ MELLÉKLET 

NYILATKOZAT59 

a Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakról 

 

 

 

Alulírott …………………………….…….., mint a ……………………………… (ajánlattevő megnevezése) 
…………………………. (ajánlattevő székhelye), ………………………… (Ajánlattevő cégjegyzékszáma) 
nevében kötelezettségvállalásra jogosult …………….. (tisztség megjelölése), az Újpesti Egészségügyi 
Szolgáltató Nonprofit Kft., mint Ajánlatkérő által „ÜGYVITELI FELADATOK ELLÁTÁSA.” 
tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot teszem a Kbt. 73. § (4)-(5) 
bekezdésének vonatkozásában: 

 
Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet által benyújtott ajánlat a Kbt. 73. § (4) bekezdés 
alapján megfelel azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a 
jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt 
környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. 
 
Nyilatkozom, továbbá, hogy ajánlatunkat a Közbeszerzési Hatóság - a foglalkoztatáspolitikáért felelős 
miniszter által minden évben rendelkezésére bocsátott adatszolgáltatás alapján - által kiadott, a 
Magyarországon egyes ágazatokban alkalmazandó kötelező legkisebb munkabérről szóló 
tájékoztatásban foglaltak figyelembe vételével állítottunk össze. 
 
 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 
 

 _____________________________________ 

 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

 meghatalmazott képviselő aláírása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
59 Közös ajánlattétel esetén külön-külön szükséges benyújtani. 
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10. SZÁMÚ MELLÉKLET 

 

MEGHATALMAZÁS 
 
Alulírott ____________________, mint a(z) ________________________________________ 

(székhely: ______________________________) ajánlattevő/alvállalkozó/ az alkalmasság igazolására 

igénybe vett más szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel meghatalmazom 

____________________ (szig.z.: __________; szül.: __________; an.: __________; lakcím: 

______________________________), hogy az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft., 

mint Ajánlatkérő által a „ÜGYVITELI FELADATOK ELLÁTÁSA.” tárgyú eljárásban jognyilatkozatot 

tegyen, és kötelezettséget vállaljon, az eljárás vonatkozásában készített ajánlatunkat aláírásával lássa 

el. 

 

 

 
 
Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
 
 
 
 
 ______________________________ ______________________________ 
 (meghatalmazó cégjegyzésre jogosult (meghatalmazott aláírása) 
 képviselőjének aláírása) 
 
 
 
 
Előttünk, mint tanúk előtt: 
 
Aláírás: Aláírás: 
Név: Név: 
Lakcím: Lakcím: 
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11. SZÁMÚ MELLÉKLET 

 

 

NYILATKOZAT VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSRŐL 

321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a 

(közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő külön-külön csatolja) 

 

Alulírott …………………………….…….., mint a ……………………………… (ajánlattevő megnevezése) 
…………………………. (ajánlattevő székhelye), …………………………. (Ajánlattevőt nyilvántartó cégbíróság 
neve), ………………………… (Ajánlattevő cégjegyzékszáma) nevében kötelezettségvállalásra jogosult 
…………….. (tisztség megjelölése), az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft., mint 
Ajánlatkérő által a „ÜGYVITELI FELADATOK ELLÁTÁSA.”  tárgyban megindított közbeszerzési 
eljárás kapcsán - felelősségem tudatában - az alábbiak szerint nyilatkozom a változásbejegyzés 
vonatkozásában 
 

a) Nyilatkozom, hogy Cégünk estében nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás60 

 
Vagy 
 

b) Nyilatkozom, hogy változásbejegyzési eljárás van folyamatban61 

 
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolom a cégbírósághoz benyújtott 

változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is.  

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

   

  (cégjegyzésre jogosult vagy 

szabályszerűen meghatalmazott képviselő 

aláírása) 

 

 
 

                                            
60A NEM Megfelelő válasz TÖRLENDŐ 

61  A NEM Megfelelő válasz TÖRLENDŐ!! 
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12. SZÁMÚ MELLÉKLET 

VISSZAIGAZOLÓ ADATLAP 

NYILATKOZAT A KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK LETÖLTÉSÉRŐL 

 

 

Alulírott ………………………………………….., mint a ……………………………………………… (Ajánlattevő 

megnevezése) …………………………. (ajánlattevő székhelye), …………………………. (Ajánlattevőt 

nyilvántartó cégbíróság neve), ………………………… (Ajánlattevő cégjegyzékszáma) nevében 

kötelezettségvállalásra jogosult …………….. (tisztség megjelölése), az Újpesti Egészségügyi 

Szolgáltató Nonprofit Kft. mint Ajánlatkérő által az „ÜGYVITELI FELADATOK ELLÁTÁSA.” 

tárgyában megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben felelősségem tudatában 

 

NYILATKOZOM, 

 

hogy tárgyi eljárás közbeszerzési dokumentumait az Ajánlati felhívásban megadott elérési 

útvonalon elektronikusan elértem, onnan 2018. __________________ hó ___ napján sikeresen 

azt letöltöttem. 

 

 

Az érdekelt gazdasági szereplő elérhetőségei, adatai 

Cégnév:  

Az eljárásban illetékes kapcsolattartó 

személy neve: 
 

Beosztása:  

Levelezési cím:  

Telefonszám:  

Telefax szám62:  

Elektronikus levelezési cím:  

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

  (cégjegyzésre jogosult vagy 

szabályszerűen meghatalmazott képviselő 

aláírása) 

Kérjük Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a Közbeszerzési Dokumentumok hiánytalan és sikeres 
letöltését a fenti formanyomtatvány visszaküldésével szíveskedjenek visszaigazolni.  

A „VISSZAIGAZOLÓ ADATLAP”-ot kérjük értelemszerűen kitölteni, azt cégszerű  aláírni, és  
beszkennelve visszaküldeni  a gacsine.agnes@uvzrt.hu e-mail címre, vagy +36 13698103 fax számra. 

A cégszerűen aláírt „VISSZAIGAZOLÓ ADATLAP”-ot eredeti példányban az Ajánlatban csatolni kell!  
 

 

 

                                            
62 Olyan telefax elérhetőség, amely a megküldendő dokumentumok fogadására a nap 24 órájában alkalmas. 

mailto:gacsine.agnes@uvzrt.hu
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13. SZÁMÚ MELLÉKLET 

 

 

NYILATKOZAT  

A 2015. ÉVI CXLIII. TÖRVÉNY 25. § (3)-(4) BEKEZDÉS VONATKOZÁSÁBAN 

 

Alulírott …………………………….…….., mint a ……………………………… (ajánlattevő megnevezése) 

…………………………. (ajánlattevő székhelye), …………………………. (Ajánlattevőt nyilvántartó cégbíróság 

neve), ………………………… (Ajánlattevő cégjegyzékszáma) nevében kötelezettségvállalásra jogosult 

…………….. (tisztség megjelölése), az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft., mint 

Ajánlatkérő által az „ÜGYVITELI FELADATOK ELLÁTÁSA.” tárgyában megindított közbeszerzési 

eljárásban  

NYILATKOZOM,  

Ajánlattevő, alvállalkozója vagy az alkalmasság igazolásban részt vevő szervezettel 

szemben nem állnak fenn a Kbt. 25. § (3)-(4) bekezdésében meghatározott 

összeférhetetlenségi okok63. 

 

 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

  (saját kezű aláírás) 

 

 

 

 

                                            
63 Kbt. 25. §.  3) Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság 

igazolásában részt vevő szervezetként 
a) az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet, 
b) az a szervezet, amelynek 
ba) vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbizottságának tagját, 
bb) tulajdonosát, 
bc)31 a ba)-bb) pont szerinti személy közös háztartásban élő hozzátartozóját az ajánlatkérő az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos 

tevékenységbe bevonta, 
ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti. 
(4)32 A (3) bekezdésben foglaltak mellett - a nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével - összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban 

ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként 
a) a köztársasági elnök, 
b)33 az Országgyűlés elnöke, alelnöke, 
c)34 a Kormány tagja, 
d)35 a Kúria elnöke, az Országos Bírósági Hivatal elnöke, 
e)36 a legfőbb ügyész, 
f)37 az Alkotmánybíróság elnöke, 
g)38 az Állami Számvevőszék elnöke, 
h)39 a Közbeszerzési Hatóság, az Egyenlő Bánásmód Hatóság, a Gazdasági Versenyhivatal, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a 

Nemzeti Választási Iroda, a Központi Statisztikai Hivatal, az Országos Atomenergia Hivatal, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, a Nemzeti Adó- 
és Vámhivatal, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal vezetője, vagy 

i)40 a Magyar Nemzeti Bank elnöke 
j)-m)41 
tulajdonában, vagy az a)-i) pont szerinti személlyel közös háztartásban élő hozzátartozója tulajdonában álló szervezet. 
 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1500143.TV#lbj30id955e
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1500143.TV#lbj31id955e
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1500143.TV#lbj32id955e
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1500143.TV#lbj33id955e
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1500143.TV#lbj34id955e
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1500143.TV#lbj35id955e
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1500143.TV#lbj36id955e
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1500143.TV#lbj37id955e
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1500143.TV#lbj38id955e
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1500143.TV#lbj39id955e
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1500143.TV#lbj40id955e
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14. SZÁMÚ MELLÉKLET 

 
NYILATKOZAT  

 
A PAPÍR ALAPÚ ÉS AZ ELEKTRONIKUS PÉLDÁNY EGYEZŐSÉGÉRŐL 

 
 
 
 
 
 

Alulírott ………………………………………….., mint a ……………………………………………… (Ajánlattevő 
megnevezése) …………………………. (ajánlattevő székhelye), ………………………… (Ajánlattevő 
cégjegyzékszáma) nevében kötelezettségvállalásra jogosult …………….. (tisztség megjelölése), az 
Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft., mint Ajánlatkérő által a „ÜGYVITELI 
FELADATOK ELLÁTÁSA.” tárgyában megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben 

NYILATKOZOM,  
 

hogy az eljárásban benyújtott ajánlatunk elektronikus formában benyújtott (pdf. file) példánya a 
(eredeti) papíralapú példánnyal mindenben megegyezik. 

 
 
 
 
 
 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

   

  (cégjegyzésre jogosult vagy 

szabályszerűen meghatalmazott képviselő 

aláírása) 
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15. SZÁMÚ MELLÉKLET 

 
Ajánlattevő (adott esetben közös ajánlattevő/alkalmasságot igazoló gazdasági szereplő) által kitöltést 

és aláírást követően az ajánlathoz csatolandó! 

AZ EGYSÉGES EURÓPAI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM FORMANYOMTATVÁNYA 

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

vonatkozó információk 

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

Hivatalos Lapjában tették közzé, az I. részben előírt információ automatikusan beolvasásra kerül, 

feltéve, hogy a fent említett elektronikus ESPD-szolgáltatást64 használták az egységes európai 

közbeszerzési dokumentum kitöltéséhez. Az Európai Unió Hivatalos lapjában közzétett vonatkozó 

hirdetmény65 hivatkozási adatai: 

A Hivatalos Lap S sorozatának száma: HL/S S71, dátum: 12/04/2018,  

A hirdetmény száma a Hivatalos Lap S sorozatban : 2018/S 071-157581 

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 azonosítása66 Válasz: 

Név:  Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit 

Kft.   AK18395 

Melyik beszerzést érinti? Válasz: 

A közbeszerzés megnevezése vagy rövid 

ismertetése67: 
Ügyviteli feladatok ellátása 

Az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató 

ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási 

szám (adott esetben)68: 

550/2018. 

                                            
64 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. 
65 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 
66 A vonatkozó hirdetmény I. szakaszának I.1 pontjából átmásolandó információ. Közös közbeszerzés esetén kérjük feltüntetni 

minden résztvevő beszerző nevét. 
67 Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 és II.1.3 pontját. 
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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: [   ] 

Héaazonosító szám (uniós adószám), adott 

esetben: 

Ha nincs héaazonosító szám, kérjük egyéb 

nemzeti azonosító szám feltüntetését, adott 

esetben, ha szükséges. 

[   ] 

[   ] 

Postai cím:  [……] 

Kapcsolattartó személy vagy személyek69: 

Telefon: 

E-mail cím: 

Internetcím (adott esetben): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Általános információ: Válasz: 

A gazdasági szereplő mikro-, kis- vagy 

középvállalkozás70? 

[] Igen [] Nem 

Csak ha a közbeszerzés fenntartott71: A 

gazdasági szereplő védett műhely, szociális 

vállalkozás72 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 

[] Igen [] Nem 

 

 

 

 

 

[…] 

 

 

[….] 

                                                                                                                                               
68 Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 pontját. 

69 Kérjük, ismételje meg a kapcsolattartó személyekre vonatkozó információt, ahányszor szükséges. 
70 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. 

71 Lásd a szerződési hirdetmény III.1.5. pontját. 
72 Azaz fő célja a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű személyek szociális és szakmai beilleszkedése. 
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hátrányos helyzetű munkavállalók mely 

kategóriájába vagy kategóriáiba tartoznak. 

 

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 

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 minősítést73: 

d) A felvétel vagy a tanúsítás az összes előírt 

kiválasztási szempontra kiterjed? 

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:  

 

 

 

 

 

 

 

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): 

[……][……][……][……] 

Részvétel formája: Válasz: 

A gazdasági szereplő másokkal együtt vesz részt 

a közbeszerzési eljárásban?74 

[] Igen [] Nem 

Ha igen, kérjük, biztosítsa, hogy a többi érintett külön egységes európai közbeszerzési dokumentum 

                                            
73 A hivatkozások és a minősítés, ha van ilyen, a tanúsításon szerepelnek. 
74 Nevezetesen egy csoport, konzorcium, közös vállalkozás vagy hasonló részeként. 
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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: 

[   ] 

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;  

valamint 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.  



65 / 96 

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 is75. 

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. és B. szakaszában és a III. 

részben előírt információt mindegyik érintett alvállalkozóra (alvállakozói 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: 

7. Bűnszervezetben való részvétel76; 

Korrupció77; 

Csalás78; 

Terrorista bűncselekmény vagy terrorista csoporthoz kapcsolódó bűncselekmény79; 

Pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása80; 

Gyermekmunka és az emberkereskedelem más formái81 

                                            
75 Pl. a minőség-ellenőrzésben részt vevő műszaki szervezetek esetében: IV. rész C. szakasz, 3. pont. 
76 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. 
77 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. 

78 Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1. cikke értelmében (HL C 316., 1995.11.27., 48. o.) 
79 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. 

80 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. 

81 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. 
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Az irányelv 57. cikke (1) bekezdésében foglalt 

okokat végrehajtó nemzeti rendelkezések 

szerinti büntetőeljárásban hozott ítéletekkel 

kapcsolatos okok: 

Válasz: 

Jogerősen elítélték-e a gazdasági szereplőt 

vagy a gazdasági szereplő igazgató, vezető vagy 

felügyelő testületének tagját, illetve az e 

testületek képviseletére, az azokban való 

döntéshozatalra vagy azok kontrolljára vonatkozó 

jogkörrel rendelkező tagját a fent felsorolt okok 

valamelyikéért olyan ítéletben, amelyet nem több, 

mint öt évvel ezelőtt hoztak, vagy amelyben a 

közvetlenül meghatározott kizárás időtartama 

továbbra is alkalmazandó?  

[] Igen [] Nem 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat: (internetcím, a kibocsátó hatóság 

vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási 

adatai): 

[……][……][……][……]82 

Amennyiben igen, kérjük,83 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): [……][……][……][……]84 

Ítéletek esetén hozott-e a gazdasági szereplő 

olyan intézkedéseket, amelyek a releváns kizárási 

okok ellenére igazolják megbízhatóságát85 

(öntisztázás)? 

[] Igen [] Nem  

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az 

intézkedéseket86: 

[……] 

B: ADÓFIZETÉSI VAGY A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK FIZETÉSÉRE VONATKOZÓ 

KÖTELEZETTSÉG MEGSZEGÉSÉVEL KAPCSOLATOS OKOK  

Adó vagy társadalombiztosítási járulék 

fizetése: 
Válasz: 

Teljesítette-e a gazdasági szereplő összes 

kötelezettségét az adók és 

társadalombiztosítási járulékok megfizetése 

tekintetében, mind a székhelye szerinti 

[] Igen [] Nem 

                                            
82 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
83 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
84 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
85 A 2014/24/EU irányelv 57. cikke (6) bekezdését végrehajtó nemzeti rendelkezésekkel összhangban. 
86 Az elkövetett bűncselekmény jellegét figyelembe véve (egyszeri, ismételt, szisztematikus ...) a magyarázatnak tükröznie kell e 

megtett intézkedések megfelelőségét.  
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országban, mind pedig az ajánlatkérő szerv vagy 

a közszolgáltató ajánlatkérő tagállamában, ha ez 

eltér a székhely szerinti országtól? 

 

 

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 

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? 

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): 87 

[……][……][……] 

C: FIZETÉSKÉPTELENSÉGGEL, ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGGEL VAGY SZAKMAI KÖTELESSÉGSZEGÉSSEL 

KAPCSOLATOS OKOK88 

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 [] Igen [] Nem 

                                            
87 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
88 Lásd a 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (4) bekezdését. 
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megszegte-e kötelezettségeit a 

környezetvédelmi, a szociális és a munkajog 

terén89? 

Ha igen, hozott-e a gazdasági szereplő olyan 

intézkedéseket, amelyek e kizárási okok ellenére 

igazolják megbízhatóságát (öntisztázás)? 

[] Igen [] Nem 

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az 

intézkedéseket: [……] 

A gazdasági szereplő a következő helyzetek 

bármelyikében van-e: 

a) Csődeljárás, vagy 

b) Fizetésképtelenségi eljárás vagy felszámolási 

eljárás alatt áll, vagy 

c) Hitelezőkkel csődegyezséget kötött, vagy 

d) A nemzeti törvények és rendeletek szerinti 

hasonló eljárás következtében bármely hasonló 

helyzetben van90, 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 

teljesítésére91. 

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 

kötelességszegést92?  

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 megállapodást más gazdasági 

szereplőkkel? 

Ha igen, kérjük, részletezze: 

[] Igen [] Nem 

 

 

[…] 

                                            
89 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 
94Lásd a nemzeti jogot, a vonatkozó hirdetményt vagy a közbeszerzési dokumentumokat. 
91 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. 

92 Adott esetben lásd a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok meghatározásait. 
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Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó 

intézkedéseket?  

[] Igen [] Nem 

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az 

intézkedéseket: [……] 

Van-e tudomása a gazdasági szereplőnek 

bármilyen összeférhetetlenségről93 a 

közbeszerzési eljárásban való részvételéből 

fakadóan? 

Ha igen, kérjük, részletezze: 

[] Igen [] Nem 

 

 

[…] 

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 

 

 

 

[…] 

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 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 

[] Igen [] Nem 

                                            
93 A nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban jelzettek szerint. 
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kiválasztásra vagy az odaítélésre vonatkozó 

döntéseket. 

D: EGYÉB, ADOTT ESETBEN AZ AJÁNLATKÉRŐ SZERV VAGY A KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐ 

TAGÁLLAMÁNAK NEMZETI JOGSZABÁLYAIBAN ELŐÍRT KIZÁRÁSI OKOK 

Tisztán nemzeti kizárási okok Válasz: 

Vonatkoznak-e a gazdasági szereplőre azok a 

tisztán nemzeti kizárási okok, amelyeket a 

vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési 

dokumentumok meghatároznak? 

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): 

[……][……][……]94 

Amennyiben a tisztán nemzeti kizárási okok 

fennállnak, tett-e a gazdasági szereplő 

öntisztázási intézkedéseket?  

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az 

intézkedéseket:  

[] Igen [] Nem 

 

 

[……] 

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 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 […] 

                                            
94 Kérjük, szükség szerint ismételje. 



71 / 96 

tagállamának vonatkozó szakmai vagy 

cégnyilvántartásába95: 

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: 

1a) A gazdasági szereplő („általános”) éves 

árbevétele a vonatkozó hirdetményben vagy a 

közbeszerzési dokumentumokban előírt számú 

pénzügyi évben a következő: 

És/vagy 

1b) A gazdasági szereplő átlagos éves árbevétele 

a vonatkozó hirdetményben vagy a 

közbeszerzési dokumentumokban előírt számú 

évben a következő96 (): 

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: 

És/vagy 

2b) A gazdasági szereplő átlagos éves árbevétele 

a területen és a vonatkozó hirdetményben vagy 

év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem 

év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem 

év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem 

 

 

 

 

 

(évek száma, átlagos árbevétel): 

                                            
95 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. 
96 Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik. 
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a közbeszerzési dokumentumokban előírt 

számú évben a következő97: 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat: 

[……],[……][…]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 mutatók98 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 y99 aránya - és 

az érték): 

[……], [……]100 

 

 

 

(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: 

                                            
97 Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik. 
98 Pl. az eszközök és a források aránya. 
99 Pl. az eszközök és a források aránya. 
100 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
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1a) Csak építési beruházásra vonatkozó 

közbeszerzési szerződések esetében: 

A referencia-időszak folyamán101 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 folyamán102 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 

magánmegrendelőket103: 

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 szervezeteket104 

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 

 

 

 

[] Igen [] Nem 

                                            
101 Az ajánlatkérő szervek nem több, mint öt évet írhatnak elő, és elfogadhatnak öt évnél régebbi tapasztalatot. 
102 Az ajánlatkérő szervek nem több, mint három évet írhatnak elő, és elfogadhatnak három évnél régebbi tapasztalatot. 
103 Vagyis minden megrendelőt fel kell sorolni, és a listának tartalmaznia kell mind a közületi, mind pedig a magánmegrendelőket az 

érintett szállítások vagy szolgáltatások tekintetében. 
104 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. 
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kutatási eszközökre és minőségellenőrzési 

intézkedéseire vonatkozó vizsgálatok105 

elvégzését. 

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 106kíván 

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 

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 hirdetményben vagy a 

 

[] Igen [] Nem 

 

 

                                            
105 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. 
106 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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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): 

[……][……][……] 

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 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: 

[] Igen [] Nem 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……] 
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V. rész: Az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának csökkentése 

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, ha az ajánlatkérő 

szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő meghatározta az ajánlattételre vagy a párbeszédben való 

részvételre felhívandó részvételre jelentkezők számának csökkentésére alkalmazandó objektív és 

megkülönböztetés mentes 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 

megkülönböztetés mentes 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 

áll107, kérjük, hogy mindegyikre nézve adja meg 

a következő információkat: 

[….] 

 

 

 

[] Igen [] Nem108 

 

 

 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……]109 

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 iratokhoz110, vagy 

b) Legkésőbb 2018. április 18-án111 az ajánlatkérő szervezetnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek már 

birtokában van az érintett dokumentáció. 

Alulírott(ak) hozzájárul(nak) ahhoz, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság hozzáférjen a jelen 

egységes európai közbeszerzési dokumentum II., III. és IV. része alatt „ÜGYVITELI FELADATOK 

ELLÁTÁSA” tárgyú, TED 2018/S 071-157581 azonosító számú közbeszerzési eljárás céljára megadott 

információkat igazoló dokumentumokhoz.  

 

                                            
107 Kérjük, egyértelműen adja meg, melyik elemre vonatkozik a válasz. 
108 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
109 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
110 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.  
111 A 2014/24/EU irányelv 59. cikke (5) bekezdése második albekezdésének nemzeti végrehajtásától függően. 
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Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

   

  

 

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

meghatalmazott képviselő aláírása) 
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16.SZÁMÚ MELLÉKLET 
 

 

NYILATKOZAT ÜZLETI TITOKRÓL 

 

 

1) Alulírott …………………………….…….., mint a ……………………………… (ajánlattevő megnevezése) 

…………………………. (ajánlattevő székhelye), ………………………… (Ajánlattevő cégjegyzékszáma) 

nevében kötelezettségvállalásra jogosult …………….. (tisztség megjelölése) az Újpesti 

Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Ajánlatkérő által, az „ÜGYVITELI FELADATOK 

ELLÁTÁSA.” tárgyában megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben 

nyilatkozom, 

hogy az általunk benyújtott ajánlat üzleti titkot tartalmaz, amelynek nyilvánosságra hozatalát 

megtiltom, és kérem annak bizalmas kezelését. 

 

Ajánlatunk üzleti titkot tartalmazó része(i): 

 

Üzleti titkot tartalmazó dokumentum 

megnevezése 

  

A dokumentum 

oldalszámának a 

megadása 

A dokumentum üzleti titokká 

nyilvánításának indoka112 

   

   

 

Vagy 

 

2) Alulírott …………………………….…….., mint a ……………………………… (ajánlattevő megnevezése) 

…………………………. (ajánlattevő székhelye), ………………………… (Ajánlattevő cégjegyzékszáma) 

nevében kötelezettségvállalásra jogosult …………….. (tisztség megjelölése) az Újpesti 

Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Ajánlatkérő által, az „ÜGYVITELI FELADATOK 

ELLÁTÁSA.” tárgyában megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben nyilatkozom, 

hogy az általunk benyújtott ajánlat üzleti titkot nem tartalmaz. 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

   

  

 

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

meghatalmazott képviselő aláírása) 

 

 

                                            
112 Az indoklást a Kbt. 44.§-ában foglaltakra tekintettel kell megadni 
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1/B. számú melléklet 

A KBT. 69. § (4) BEKEZDÉS SZERINTI A BÍRÁLAT MÁSODIK SZAKASZÁBAN 

BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK 

Ajánlattevőnek az itt felsorolt dokumentumokat a Kbt. 69. § (4) bekezdésében rögzített 

eljárási cselekményeket követően szükséges csak benyújtania, DE benyújthatja már az 

ajánlat beadásakor is. 

 

A KBT. 69. § (4) BEKEZDÉS SZERINTI A BÍRÁLAT MÁSODIK SZAKASZÁBAN 

BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK 
 

KIZÁRÓ OKOKKAL KAPCSOLATBAN ELŐÍRT NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK  

Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében előírt kizáró okok vonatkozásában (1.sz. 

melléklet)   
 

Adott esetben – a Kbt. 62. § (1) bek. b) pontjának igazolása abban az esetben kell csatolni, ha az 
nem szerepel az adózás rendjéről szóló 2003. évi tv. (a továbbiakban Art.) szerinti köztartozás 
mentes adózói bázisban: 

- az illetékes adó és vámhivatal igazolása, vagy 
- Art. szerinti együttes adóigazolása 

 

Adott esetben – a Kbt. 62. § (1) bek. d) pontja alapján  
ha gazdasági szereplő a cégin nyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és végelszámolásról szóló 
2006. évi tv. 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 ajánlattevői nyilatkozat.  

 

Adott esetben – a Kbt. 62. § (1) bek. f) pontja alapján  
ha nem természetes személygazdasági szereplő nem minősül cégnek, közjegyző vagy gazdasági, 
illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat. 
 

 

Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kc) alpontja, valamint a k) pont kb) alpontja 

alapján (2.sz. melléklet) 
 

MŰSZAKI, ILLETVE SZAKMAI ALKALMASSÁGGAL KAPCSOLATBAN ELŐÍRT 

NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK 
 

P1) Nyilatkozat eredménykimutatásról (3.sz. melléklet)   

P2) Nyilatkozat az árbevételről (4.sz.melléklet)  

P3) Nyilatkozat - felelősségbiztosítás vonatkozásában (5. sz. melléklet) és Felelősségi 

biztosítás egyszerű másolati példánya 
 

M1) Referencia nyilatkozat (6.sz.melléklet) és Igazolás csatolása 

A referencianyilatkozatból vagy referenciaigazolásból minden alkalmassági feltétel teljesülésének ki kell 

derülnie. 

A referenciákat a szerződést kötő másik fél által kiadott vagy aláírt igazolással vagy – amennyi-ben a 
szerződést kötő másik fél nem a Kbt. 5. § (1) bek. a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem 
magyarországi szervezetek esetében nem olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül - az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más 
szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott, előbbiek szerinti tartalmú igazolással is 
kell igazolni. [Korm. rendelet 22. § (1)-(2)] 

 

M2) Nyilatkozat szakemberekről (7.sz. melléklet)  
 Ennek igazolásaként a nyilatkozat mellékletét képezi: 

- a szakember szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy annak alapján az alkalmasság 

minimumkövetelményei megléte egyértelműen megállapítható legyen 

- szakember(ek) végzettségét / képzettségét igazoló okiratok egyszerű másolata 

- a szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási, valamint arra vonatkozó nyilatkozata, hogy az 

eljárásba történő bevonásáról tudomással bír, 

- más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban szerzett, a 

fentiekkel egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordítása. 
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M2) Nyilatkozat szakemberekről értékelési szempontok tekintetében (8. sz. melléklet) 
Ennek igazolásaként a nyilatkozat mellékletét képezi: 

- a szakember szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy annak alapján az alkalmasság 

minimumkövetelményei megléte egyértelműen megállapítható legyen 

- szakember(ek) végzettségét / képzettségét igazoló okiratok egyszerű másolata 

- a szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási, valamint arra vonatkozó nyilatkozata, hogy az 

eljárásba történő bevonásáról tudomással bír, 

- más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban szerzett, a 

fentiekkel egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordítása. 

 

Nyilatkozat szakemberek rendelkezésre állásáról (9. sz. melléklet)  

Szakmai Önéletrajz (10.sz. melléklet)  

M3) Nyilatkozat- Minőségbiztosítási tanúsítvány meglétéről -Minősítési tanúsítvány egyszerű 

másolatának csatolása (11.sz.melléklet) 
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1. sz. melléklet 

 

NYILATKOZAT113 

a kizáró okok vonatkozásában 

 

 

Alulírott …………………………….…….., mint a ……………………………… (ajánlattevő megnevezése) 

…………………………. (ajánlattevő székhelye), …………………………. (Ajánlattevőt nyilvántartó cégbíróság 

neve), ………………………… (Ajánlattevő cégjegyzékszáma) nevében kötelezettségvállalásra jogosult 

…………….. (tisztség megjelölése), az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft., mint 

Ajánlatkérő által az „ÜGYVITELI FELADATOK ELLÁTÁSA.” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárásban 

Nyilatkozom114 

hogy társaságunkkal szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok 

nem állnak fenn.  

Kijelentem, hogy az általam tett nyilatkozat a valóságnak megfelel és kijelentésemet polgári jogi 

felelősségem tudatában teszem meg, azért mindenkor helytállni tartozom. 

 

 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

  (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

meghatalmazott képviselő aláírása) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
113113 Közös ajánlattevőknek külön-külön kell kitölteni, ill. szükséges benyújtani  

114 A nyilatkozat közjegyző, vagy gazdasági, illetve kamara által hitelesítése szükséges! 



82 / 96 

2. sz. melléklet 

 

NYILATKOZAT115 

a kizáró okok vonatkozásában 

Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjai és a k) pont kc) alpontja alapján 

Alulírott …………………………….…….., mint a ……………………………… (ajánlattevő megnevezése) 

…………………………. (ajánlattevő székhelye), …………………………. (Ajánlattevőt nyilvántartó cégbíróság 

neve), ………………………… (Ajánlattevő cégjegyzékszáma) nevében kötelezettségvállalásra jogosult 

…………….. (tisztség megjelölése), az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.. mint 

Ajánlatkérő által az „ÜGYVITELI FELADATOK ELLÁTÁSA.” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás 

során az alábbi nyilatkozatot teszem a kizáró okok vonatkozásában: 

I. 

1) Alulírott ajánlattevő a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alponttal kapcsolatban nyilatkozom, 
hogy cégem116 olyan társaságnak minősül melyet jegyeznek a tőkepiacról szóló 2001. évi 
CXX. törvény 5. § (1) bekezdés 114. pontjában meghatározott szabályozott 
tőzsdén.117 

 

szabályozott tőzsdén jegyzik / szabályozott tőzsdén nem jegyzik118. 

2)  Alulírott ajánlattevő a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alponttal kapcsolatban nyilatkozom, 
hogy cégem119 olyan társaságnak minősül melyet nem jegyeznek a tőkepiacról szóló 2001. 
évi CXX. törvény 5. § (1) bekezdés 114. pontjában meghatározott szabályozott 
tőzsdén. 

 
Abban az esetben, amennyiben ajánlattevőt a Tpt.  szerinti szabályozott piacon nem jegyzik, 
a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelt 8. § ib) pontja szerint nyilatkozom, hogy ajánlattevőnek a 
pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi 
LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja 
szerinti tényleges tulajdonosának neve és állandó lakóhelye az alábbi: 
  

2.1) Valamennyi tényleges tulajdonos neve és állandó lakhelye: 

Tényleges tulajdonos neve: Tényleges tulajdonos állandó lakóhelye: 

  

  

  
VAGY 
 

                                            
115 Közös ajánlattevőknek külön-külön kell kitölteni, ill. szükséges benyújtani 

116 nem megfelelő rész törlendő! 
 

 

 



83 / 96 

2.2) Alulírott ajánlattevő nyilatkozom, hogy a nincs a pénzmosásról szóló 2017. évi LIII. 
törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)–b) vagy d) 
alpontja szerinti tényleges tulajdonosa nincs.  
 

3) Alulírott …………………………….…….., mint a ……………………………… (ajánlattevő megnevezése) 

…………………………. (ajánlattevő székhelye), …………………………. (Ajánlattevőt nyilvántartó 

cégbíróság neve), ………………………… (Ajánlattevő cégjegyzékszáma) nevében 

kötelezettségvállalásra jogosult …………….. (tisztség megjelölése), az Újpesti Egészségügyi 

Szolgáltató Nonprofit Kft.. mint Ajánlatkérő által a „ÜGYVITELI FELADATOK ELLÁTÁSA.” 

tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot teszem a Kbt. 62. § (1) 

bekezdés k) pont kc) alponttal kapcsolatban kizáró okok vonatkozásában, 

NYILATKOZOM 

 

3.1) hogy nincs 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. 

VAGY 

3.2) hogy van 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. Ezen szervezet(ek) megnevezése a következő: 

  

Jogi személy vagy személyes joga 

szerinti jogképes Szervezet 

megnevezése 

Szervezet székhelye 

  

  

 

Nyilatkozom továbbá, hogy a fent megjelölt szervezet(ek) tekintetében a Kbt. 62. § (1) k) pont kb) 

és kc) alpontjában hivatkozott kizáró feltételek nem állnak fenn. 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

  (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

meghatalmazott képviselő aláírása) 
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3. sz. melléklet 

Nyilatkozat eredménykimutatásról 

 

 

 

Alulírott ………………………………………….., mint a ……………………………………………… (Ajánlattevő 

megnevezése) …………………………. (ajánlattevő székhelye), ………………………… (Ajánlattevő 

cégjegyzékszáma) nevében kötelezettségvállalásra jogosult …………….. (tisztség megjelölése), az 

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. a „ÜGYVITELI FELADATOK ELLÁTÁSA.” 

tárgyában megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben felelősségem tudatában, az ajánlati 

felhívás feladásának napját megelőző két mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből származó, számviteli 

jogszabályok szerinti beszámolójának adatai a céginformációs szolgálat (http://e-

beszámoló.kim.gov.hu/) megismerhetők, az ajánlati felhívás III.1.2 Gazdasági- és pénzügyi 

alkalmassági  P1) és a P2) alpontjában kért adatok ellenőrizhetők. 

 

 

vagy 

 

Alulírott ………………………………………….., mint a ……………………………………………… (Ajánlattevő 

megnevezése) …………………………. (ajánlattevő székhelye), ………………………… (Ajánlattevő 

cégjegyzékszáma) nevében kötelezettségvállalásra jogosult …………….. (tisztség megjelölése) a 

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. a „ÜGYVITELI FELADATOK ELLÁTÁSA.” 

tárgyában megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben felelősségem tudatában, az ajánlati 

felhívás feladásának napját megelőző két mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből származó, számviteli 

jogszabályok szerinti beszámolójának adatai a céginformációs szolgálat (http://e-

beszámoló.kim.gov.hu/) nem ismerhetők meg, ezért azokat jelen nyilatkozatunk 

mellékleteként csatoljuk. 

 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

  (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

meghatalmazott képviselő aláírása) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://e-beszámoló.kim.gov.hu/
http://e-beszámoló.kim.gov.hu/
http://e-beszámoló.kim.gov.hu/
http://e-beszámoló.kim.gov.hu/
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4. sz. melléklet 

 

Nyilatkozat az árbevételről 

321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján 

 

 

  

 

Alulírott ………………………………………….., mint a ……………………………………………… (Ajánlattevő 

megnevezése) …………………………. (ajánlattevő székhelye), …………………………. (Ajánlattevőt 

nyilvántartó cégbíróság neve), ………………………… (Ajánlattevő cégjegyzékszáma) nevében 

kötelezettségvállalásra jogosult …………….. (tisztség megjelölése), az Újpesti Egészségügyi 

Szolgáltató Nonprofit Kft. a „ÜGYVITELI FELADATOK ELLÁTÁSA.” tárgyában megindított 

közbeszerzési eljárással összefüggésben felelősségem tudatában, az ajánlati felhívás feladásának 

napját megelőző két mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan teljes 

árbevételre és a közbeszerzés tárgyából származó – ÁFA nélkül számított – 

árbevételemről az alábbiak szerint nyilatkozom: 

 

 

Üzleti év 

Teljes árbevétel 

(HUF, ÁFA nélkül) 

Közbeszerzés tárgyából (gazdasági 

események könyvelése, mérlegkészítés, 

pénzügyi-, munkaügyi feladatok) származó 

nettó árbevétel  

(HUF, ÁFA nélkül) 

2015.   

2016.   

2017.   

   

 

 

 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

   

  (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

meghatalmazott képviselő aláírása) 
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5. sz. melléklet 

 
NYILATKOZAT 

FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS VONATKOZÁSÁBAN 
 
 

Alulírott ………………………………………….., mint a ……………………………………………… (Ajánlattevő 

megnevezése) …………………………. (ajánlattevő székhelye), ………………………… (Ajánlattevő 

cégjegyzékszáma) nevében kötelezettségvállalásra jogosult …………….. (tisztség megjelölése) az 

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft., mint Ajánlatkérő által a „ÜGYVITELI 

FELADATOK ELLÁTÁSA.” tárgyában megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben 

felelősségem tudatában  

 

nyilatkozom, és kötelezettséget vállok arra,  

 

hogy rendelkezünk a közbeszerzés tárgyára vonatkoztatva, az ajánlati felhívás III.1.2) pont P3) 

alpontjában előírt összeghatárú, valamint a megkövetelt feltételeknek megfelelő mértékű könyvelési 

szolgáltatás ellátására vonatkozó szakmai, valamint vezető tisztségviselő részére előírt értékű 

felelősségbiztosítási szerződéssel. 

 

 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

   

  (cégjegyzésre jogosult vagy 

szabályszerűen meghatalmazott képviselő 

aláírása) 
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6. sz. melléklet 

NYILATKOZAT 

a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján a felhívás feladásától visszafelé számított 3 év 

legjelentősebb a közbeszerzés tárgyára vonatkozó referenciáiról ismertetése  

M1) Alkalmassági szempont 

Alulírott …………………………….…….., mint a ……………………………… (ajánlattevő megnevezése) …………………………. (ajánlattevő székhelye), 

………………………… (Ajánlattevő cégjegyzékszáma) nevében kötelezettségvállalásra jogosult …………….. (tisztség megjelölése), az Újpesti 

Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft., mint ajánlatkérő által a „ÜGYVITELI FELADATOK ELLÁTÁSA.”  tárgyban indított közbeszerzési 

eljárás során ezennel kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet a felhívás feladásától visszafelé számított három évben az alábbi közbeszerzés 

tárgya szerinti referenciákat teljesítette, továbbá kijelentjük, hogy az alant megadott adatok a valóságnak mindenben megfelelnek. 

Alkalmassá

gi feltétel 

(M1/a-c) 

Szerződést kötő másik fél 

(neve, székhelye, referenciát igazoló személy 

neve, telefonszáma, e-mail címe) 

Teljesítés ideje 

(kezdő és befejező 

időpont - év, 

hónap, nap 

pontossággal) 

A szolgáltatás 

tárgya, 

megnevezése 

 

Az ellenszolgáltatás összege 

A teljesítés az 

előírásoknak és a 

szerződésnek 

megfelelően történt? 

(igen/nem) 

A saját 

teljesítés 

mértéke (%)  

M1)       

M1)       

M1)       

       

Nyilatkozatunk mellékleteként csatoljuk a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 22. § (1)-(2) bek. szerinti igazolásokat. 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

  (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása) 
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7. sz. melléklet 

NYILATKOZAT A SZAKEMEREKRŐL 

M2) alkalmasság tekintetében 

a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján  

a teljesítéshez rendelkezésre  

 

„Ügyviteli feladatok ellátása” 

 

Alulírott …………………………….…….., mint a ……………………………… (ajánlattevő megnevezése) …………………………. (ajánlattevő székhelye), 

………………………… (Ajánlattevő cégjegyzékszáma) nevében kötelezettségvállalásra jogosult …………….. (tisztség megjelölése) ezennel kiojelentem, 

hogy mint ……………………………. ajánlattevő/közös ajánlattevő/az alkalmasság igazolására igénybe vett kapacitást nyújtó gazdasági szereplő 

rendelkezik az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft., mint ajánlatkérő által a „ÜGYVITELI FELADATOK ELLÁTÁSA.”  tárgyban 

indított közbeszerzési eljárás ajánlati felhívás III.1.3) pont M2) alpontjában meghatározott szakemberekkel. 

 

 

Alkalmassági 

feltétel (M2) 
név 

releváns végzettség/ 

képzettség 

betöltendő munkakör 

/ pozíció 

releváns tapasztalat 

(hónap) 

M2)a     

M2)a     

M2)b     

M2)c     

M2/d     

 

Ennek igazolásaként a nyilatkozat mellékletét képezi: 
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- a szakember szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei megléte egyértelműen 

megállapítható legyen 

- szakember(ek) végzettségét / képzettségét igazoló okiratok egyszerű másolata 

- a szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási, valamint arra vonatkozó nyilatkozata, hogy az eljárásba történő bevonásáról tudomással 

bír, 

- más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban szerzett, a fentiekkel egyenértékű jogosultságot igazoló 

dokumentum magyar nyelvű fordítása. 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 

 

 

 

cégszerű aláírás 

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

meghatalmazott képviselő aláírása) 
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8.SZ. MELLÉKLET 
 

NYILATKOZAT A SZAKEMBEREKRŐL 

értékelési szempontok tekintetében 

 

„Ügyviteli feladatok ellátása” 

 

 

Alulírott ______________________ mint a(z) _______________________ (székhely: ___________________________adószám: 

_______________________) ajánlattevő / közös ajánlattevő / meghatalmazott képviselője120 ezennel kijelentem, hogy a(z) ____ mint 

ajánlattevő/közös ajánlattevő/ rendelkezik a meghatározott értékelési szempontok tekintetében az alábbi szakemberekkel: 

 

Értékelési szempont, amihez a 

szakembert be kívánja mutatni  

(AF. II.2.5 pont 1-4 alpontjai)121 

név végzettség/ képzettség 
releváns szakmai 

tapasztalat (hónap) 

Pl. II.2.5)  

1. alpont 
    

     

     

     

     

     

                                            
120 Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni. 

121 Az értékelési részszempont száma és megnevezése. 
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Ennek igazolásaként a nyilatkozat mellékletét képezi: 

- a felsorolt szakember(ek) szakmai önéletrajza(i), olyan részletezettséggel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményeiben 

előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen 

- szakember(ek) végzettségét / képzettségét igazoló okiratok egyszerű másolata, 

- a szakember(ek) saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási, valamint arra vonatkozó nyilatkozata, hogy az eljárásba történő bevonásáról 

tudomással bír(nak). 

- más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban szerzett, a fentiekkel egyenértékű jogosultságot igazoló 

dokumentum magyar nyelvű fordítása. 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 

cégszerű aláírás 

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

meghatalmazott képviselő aláírása) 
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9. sz. melléklet 

 

NYILATKOZAT 

a szakember rendelkezésre állásáról 

 

 

 

Alulírott ____________________, mint a(z) ________________________________________ 

(székhely: ______________________________) ajánlattevő/az alkalmasság igazolására igénybe 

vett más szervezet122 által ajánlott ………………………… szakember kijelentem, hogy részt veszek az 

„ ÜGYVITELI FELADATOK ELLÁTÁSA” tárgyú közbeszerzési eljárásban. 

 

Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat nyertessége esetén képes vagyok dolgozni, és dolgozni 

kívánok a szerződés teljes időtartama során, az ajánlatban szereplő feladatkörben, melyre 

vonatkozóan az önéletrajzomat benyújtották. 

Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem a fent jelzett időszakra 

vonatkozóan, amely a jelen szerződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból 

akadályozná. 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 

 ______________________________ 

 (sajátkezű aláírás) 

 

 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

 

Aláírás:  Aláírás: 

Név: Név: 

Lakcím: Lakcím: 

 

                                            
122 A nyilatkozattevő személye szerint a megfelelő rész aláhúzandó! 
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10. sz. melléklet 

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 

 

SZEMÉLYES ADATOK 

Név:  

Születési idő:  

Állampolgárság:  

 

 

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK 

(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 

Mettől meddig (év) Intézmény megnevezése / Végzettség 

  

  

  

  

 

 

SZAKMAI TAPASZTALAT  

(Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 

Korábbi tapasztalat ismertetése kezdési 

és befejezési időpontjai (év-hónap-nap 

pontossággal) 

Ellátott funkciók és feladatok 

felsorolása, úgy, hogy abból az 

alkalmassági minimumkövetelményben 

meghatározott feltételnek való 

megfelelés egyértelműen 

megállapítható legyen 

  

  

  

  

  

 

MUNKAHELYEK 

(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 

Mettől meddig (év) Munkahely megnevezése / Beosztás 
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EGYÉB 

Egyéb képességek: .........................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

Szakértelem: ...................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 

 ______________________________ 
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11.számú melléklet 

 

NYILATKOZAT  

alkalmasság tekintetében 

MINŐSÉG BIZTOSÍTÁSI TANÚSÍTVÁNY MEGLÉTÉRŐL  

a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés c) pontja alapján  

 

 

 

Alulírott ____________________, mint a(z) ________________________________________ 

(székhely: ______________________________) ajánlattevő/alvállalkozó/ az alkalmasság 

igazolására igénybe vett más szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel 

meghatalmazom ____________________ (szig. sz.: __________; szül.: __________; an.: 

__________; lakcím: ______________________________), hogy az Újpesti Egészségügyi 

Nonprofit Kft., mint Ajánlatkérő által „Ügyviteli feladatok ellátása” tárgyban megindított 

közbeszerzési eljárásban ezennel kijelentem, hogy az felhívás III.1.3) pont M3) alpontjában előírt 

minőségbiztosítással cégünk rendelkezik. 

 

Ennek igazolására nyilatkozatunk mellékleteként csatoljuk a tanúsítvány egyszerű 

másolati példányát.  

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

  (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

meghatalmazott képviselő aláírása) 
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5. KÖTET 
MŰSZAKI LEÍRÁS 

 

KÜLÖN FÁJLKÉNT MELLÉKELVE 


