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I. 

 

MÓDOSÍTOTT 

AJÁNLATI FELHÍVÁS 
 



 

   

 

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához  
Információ és online formanyomtatványok:  
  
  

  

- Ajánlati/részvételi felhívás 

2014/24/EU irányelv 

  

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 

 I.1) Név és címek 
1
 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)  

Hivatalos név: 
GENÉV Kft.  

Nemzeti azonosítószám: 
AK23997  

Postai cím: 
Bánki Donát utca 12.  

Város: 
Dunaharaszti  

NUTS-kód: 
HU102  

Postai irányítószám: 
2330  

Ország: 
Magyarország  

Kapcsolattartó személy: 
Vörös Ferenc ügyvezető  

Telefon: 
+36 62474012  

E-mail: 
iroda@genev.hu  

Fax: 
+36 62474012  

Internetcím(ek) 

Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.genev.hu 

A felhasználói oldal címe: (URL)  

  
I.2) Közös közbeszerzés  

[ ] A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. 

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó 
nemzeti közbeszerzési jogszabály:  

[ ] A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. 

  

I.3) Kommunikáció 

(x) A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen 
elérhető a következő címen: http://genev.hu/dokumentumok (URL) 

( ) A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a 

következő helyről érhető el: (URL) 

További információ a következő címen szerezhető be 

( ) a fent említett cím 

(x) másik cím: (adjon meg másik címet) 

Hivatalos név: 

Dr. Géczi József felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, 

Nemzeti 

azonosítószám: 

http://ehr.kozbeszerzes.hu/ehr/


 

   

lajstromszám: 00424  

Postai cím: 
Tas u. 29.  

Város: 
Szeged  

NUTS-kód: 
HU333  

Postai irányítószám: 
6791  

Ország: 
HU  

Kapcsolattartó személy: 
Dr. Géczi József  

Telefon: 
+36 702288158  

E-mail: 
drjoci76@gmail.com  

Fax: 

Internetcím(ek) 
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.genev.hu 
A felhasználói oldal címe: (URL)  

 

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó 

[ ] elektronikusan: (URL) 

( ) a fent említett címre 

(x) a következő címre: (adjon meg másik címet) 

Hivatalos név: 

GENÉV Kft.  

Nemzeti azonosítószám: 

Postai cím: 

Debreceni u. 16. B.  

Város: 
Szeged  

NUTS-kód: 
HU333  

Postai irányítószám: 
6723  

Ország: 
HU  

Kapcsolattartó személy: 
Andrikó István  

Telefon: 
+36 62474012  

E-mail: 
iroda@genev.hu  

Fax: 
+36 62474012  

Internetcím(ek) 
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.genev.hu 
A felhasználói oldal címe: (URL)  

 

[ ] Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek 

nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, 
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL) 

  

I.4) Az ajánlatkérő típusa 

( ) Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi 
hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik 

( ) Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal 

( ) Regionális vagy helyi hatóság 

( ) Regionális vagy helyi iroda/hivatal 

( ) Közjogi intézmény 

( ) Európai intézmény/ügynökség vagy 
nemzetközi szervezet 

(x) Egyéb típus: gazdasági társaság  

  

I.5) Fő tevékenység 



 

   

( ) Általános közszolgáltatások 

( ) Honvédelem 

( ) Közrend és biztonság 

( ) Környezetvédelem 

( ) Gazdasági és pénzügyek 

( ) Egészségügy 

( ) Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 

( ) Szociális védelem 

( ) Szabadidő, kultúra és vallás 

( ) Oktatás 

(x) Egyéb tevékenység: ingatlan adásvétel  

 
II. SZAKASZ: TÁRGY 

 II.1) A beszerzés mennyisége  

II.1.1) Elnevezés: Kapacitásfejlesztés a GENÉV Kft-nél.  Hivatkozási szám: 
2
 GINOP-1.2.2-

15-2015-02247  

II.1.2) Fő CPV-kód
1, 2:  

  Fő szójegyzék   Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy 43414000-8     
 

II.1.3) A szerződés típusa ( ) Építési beruházás (x) Árubeszerzés ( ) Szolgáltatásmegrendelés 

II.1.4) Rövid meghatározás: Kapacitásfejlesztés a GENÉV Kft-nél. 

 
Szállítási szerződés keretében önjáró pofás törő berendezés beszerzése, oldal kihordószalaggal, 
kétpólusú mágnessel felszerelt fémleválasztó szalaggal és rádió távirányítással.  

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: 
2
 

Érték áfa nélkül: Pénznem:  

(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a 

keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült 
összértéke vagy volumene) 

II.1.6) Részekre vonatkozó információk 

A beszerzés részekből áll ( ) igen (x) nem  

Ajánlatok ( ) valamennyi részre ( ) legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be: ( ) csak 
egy részre nyújthatók be 

[ ] Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:  

[ ] Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok 
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket: 

  

II.2) Meghatározás 
1
  

II.2.1) Elnevezés: 
2
 Kapacitásfejlesztés a GENÉV Kft-nél.  Rész száma: 

2
  

II.2.2) További CPV-kód(ok): 
1, 2 

  Fő szójegyzék   Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy 43414000-8     
 

http://ehr.kozbeszerzes.hu/ehr/
http://ehr.kozbeszerzes.hu/ehr/
http://ehr.kozbeszerzes.hu/ehr/
http://ehr.kozbeszerzes.hu/ehr/
http://ehr.kozbeszerzes.hu/ehr/
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II.2.3) A teljesítés helye: 

NUTS-kód: 
1
 HU333 A teljesítés fő helyszíne: 6760 Kistelek, Vaspálya u. 10. hrsz.: 2650/5  

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: Kapacitásfejlesztés a GENÉV Kft-nél: 

 
1 db új, önjáró pofás törő berendezés beszerzése, oldal kihordószalaggal, kétpólusú mágnessel 
felszerelt fémleválasztó szalaggal és rádió távirányítással. 
 

Főbb műszaki paraméterek, jellemzők: 
 
- hidraulikusan lehajtható oldalfalak a garatnál 
- kivehető gumiheveder az adagolón átpergő anyag termékkihordó szalagra juttatásához 
- min. 900 mm x 600 mm beadagolási méret 
- prémium törőpofák (általános felhasználás)  
- termék kihordó szalag (min. 800 mm széles)  

- becsípődésgátló rendszer  
- központi zsírzó  
- késleltetett motorindítás és figyelmeztető jelzőhang  

- menetelésre figyelmeztető jelzőhang  
- motor vészleállító gomb  
- köldökzsinóros távvezérlő egység meneteléshez  
- oldal (meddő anyag) kihordószalag (min. 600 mm széles)  

- kétpólusú mágnessel szerelt fémleválasztó szalag  
- rádió távirányítású menetelés  
- törőpofák hidraulikus résállítási lehetősége szériatartozékként 
- max. 29 tonna önsúly 
- 4 m maximális üzemelési szélesség oldalsó finom anyag kihordószalaggal a szűkebb helyeken 
való használathoz 

- 3,5 m maximális magasság, a szűkebb helyeken való alkalmazáshoz 
- 14 m maximális hosszúság 
- minimum 150 tonna / óra kapacitás (az optimális feladott anyagminőség esetében) 
- hidraulikus meghajtású min. 400 mm széles lánctalp 
- min. 30° kapaszkodó képesség 
- 0,9 és 0,324 km/óra menetelési sebesség 
- termékkihordó szalag depózási magassága min. 3 m 

- termékkihordószalag depózási kapacitása: min. 36 m3 
- meddő anyag kihordószalag depózási magassága: min. 2 m 
- meddő anyag depózási kapacitása: min. 12 m3 
- minimális résállítási lehetőség: legalább 40 mm. 
 
Részletesen a közbeszerzési dokumentumokban.  

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények 
és követelmények meghatározása) 

II.2.5) Értékelési szempontok 

(x) Az alábbiakban megadott szempontok 

[x] Minőségi kritérium 
1, 2, 20

 –  

1 Műszaki segítségnyújtás - rendelkezésre állási idő a jótállási idő alatt, a bejelentéstől számítva 
(órában; maximum 24 óra) 30 
2 Vállalt teljesítési (szállítási) határidő a szerződéskötéstől számítva (napban, maximum 90 

nap) 30 

( ) Költség kritérium 
1, 20

 –  

(x) Ár – Súlyszám:
21

 40  

( ) Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési 
dokumentációban került meghatározásra 

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: 

http://ehr.kozbeszerzes.hu/ehr/
http://ehr.kozbeszerzes.hu/ehr/
http://ehr.kozbeszerzes.hu/ehr/
http://ehr.kozbeszerzes.hu/ehr/
http://ehr.kozbeszerzes.hu/ehr/
http://ehr.kozbeszerzes.hu/ehr/
http://ehr.kozbeszerzes.hu/ehr/


 

   

Érték áfa nélkül: 112704109 Pénznem: HUF  

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális 
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)  

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer 
időtartama 

Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:  

vagy Kezdés: (nn/hh/éééé) / Befejezés: (nn/hh/éééé) 

A szerződés meghosszabbítható ( ) igen (x) nem  

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:  

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának 
korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével) 

A részvételre jelentkezők tervezett száma:  

vagy Tervezett minimum: / Maximális szám: 
2
  

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:  

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk 

Elfogadható változatok ( ) igen (x) nem  

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ 

Opciók ( ) igen (x) nem  

Opciók ismertetése:  

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról  

[ ] Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus 
katalógust kell tartalmazniuk 

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos 
(x) igen ( ) nem  

Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.2-15-2015-02247  

II.2.14) További információ:  

 
III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK 

III.1) Részvételi feltételek 

III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai 

tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő 
bejegyzésre vonatkozó előírásokat is 

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, 
és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a 
Kbt. 62. § 
(1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. 
 
Megkövetelt igazolási mód: 

A magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság 
igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) 
Kormányrendelet 1.§ - 11.§-ai szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt 
kizáró okok fenn nem állását. A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az 

http://ehr.kozbeszerzes.hu/ehr/


 

   

ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 4. és 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli 
nyilatkozatokat fogadja el. 

A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés 

teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya 
alá eső alvállalkozót. 
A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő vagy az 
alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az 
egységes európai közbeszerzési dokumentumot szükséges benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt 
kizáró okok hiányának igazolása érdekében. 

 
Ajánlattevő (illetve adott esetben az eljárásban megjelölt alvállalkozó, valamint az alkalmasság 
igazolására igénybe vett más szervezet) a felhívás megjelenésénél nem régebbi keltezésű 
nyilatkozatokkal, igazolásokkal köteles bizonyítani, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.  

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 

[ ] A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok 

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:  

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 
2
  

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 

[ ] A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok 

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: 1. Az ajánlattevőnek a 321/2015. 
(X.30.) Kormány Rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés, 21. § (1) bek. a) pontja alapján az ajánlati 
felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya 
szerinti (önjáró pofás törő berendezés szállítása) szállítására vonatkozó 

szerződésszerűen teljesített referenciákat ismertetnie kell, melynek legalább az alábbiakat kell 
tartalmaznia: 
- a teljesítés idejét (kezdés-befejezés napja), 
- a szerződést kötő másik fél adatait (név cím, kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mail címe) 
- a szállítás tárgyát (olyan részletességgel, hogy abból az alkalmasság megállapítható legyen), 
- az ellenszolgáltatás nettó összegét (amennyiben a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a 
referenciaigazolásban szerepelnie kell az ajánlattevő saját teljesítéséért kapott ellenszolgáltatás 

összegének), 

- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. 
 
2. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés c) pontja alapján 
ismertetnie kell a műszaki-technikai hátterén belül a beszerzés tárgyát képező berendezésre 
vonatkozó szervizelési jogosultságát, valamint - a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés szerinti 

ajánlatkérői felhívást követően - csatolnia kell a beszerzés tárgyát képező berendezés 
gyártójával kötött, a berendezés szervizelési jogosultságára vonatkozó szerződés másolatát. 
 
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy az 
alkalmassági követelmények előzetes igazolására kéri a formanyomtatvány IV. rész C szakasz 
1b) és 3) pontjaiban szereplő részletes információk megadását. 
Az alkalmassági követelmények előzetes igazolása érdekében ajánlattevő vagy alkalmasság 

igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a formanyomtatvány IV. részét az ajánlatkérő által 
előírt módon köteles kitölteni. 
A 321/2015. (X. 30.) Kormány Rendelet 22. § (1)-(2) bekezdésének megfelelő iratok 
benyújtására Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés szerint hívja fel az ajánlattevő(ke)t.  

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 
2
 1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik 

az ajánlati felhívás feladásának napját (VI.5. pont) megelőző három évben összesen legalább 2 
db, a közbeszerzés tárgya szerinti berendezéssel műszakilag egyenértékű önjáró pofás törő 
berendezés szállítására (értékesítésére) vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával. 
 
2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a garanciális feltételek érvényesítésére 
jogosító szakszerviz jogosultsággal, azaz nem rendelkezik a beszerzés tárgyát képező 
berendezés gyártójával kötött szerződésben szereplő, a berendezés szervizelésére vonatkozó 

jogosultsággal. 
 
A műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeknek való megfelelés tekintetében a Kbt. 65. § 

http://ehr.kozbeszerzes.hu/ehr/
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(6)-(11) bekezdései irányadóak. Az igazolási módokkal kapcsolatban ajánlatkérő felhívja a 
figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakra is. 

Közös ajánlattétel esetén a műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek a közös 
Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.  

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 
2
  

[ ] A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek 

célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai 
integrációja 

[ ] A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik 

  

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek 
2
  

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak 
szolgáltatási szerződések esetében) 

[ ] A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve 

A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:  

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: Szerződést biztosító 

mellékkötelezettségek: jótállás, késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér, a teljesítés 
elmaradása esetére kikötött kötbér, melyek a dokumentáció részét képező szerződéstervezetben 

kerültek részletezésre. 
A szerződés finanszírozása a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 
keretében 45,01%-ban támogatásból történik, utófinanszírozással. Pályázati azonosító: GINOP-
1.2.2-15-2015-02247. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint. 
Ajánlattevő 1 db számla kibocsátására jogosult. Ajánlatkérő a teljesítés ellenértékét a teljesítés 
igazolás alapján kiállított számla alapján, átutalással egyenlíti ki a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) 
bekezdéseiben, valamint a Kbt. 135.§ (1) és (6) bekezdéseiben foglaltak alapján. Ajánlatkérő 

előleget nem biztosít. A számla a beszerzés tárgyát képező berendezés sikeres átadás-átvételét, 
beüzemelését és a teljesítés igazolás kiadását követően nyújtható be.  

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ 

[ ] Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét 
és szakképzettségét 

 
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

 IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) Az eljárás fajtája 

(x) Nyílt eljárás 

[ ] Gyorsított eljárás 

Indokolás:  

( ) Meghívásos eljárás 

[ ] Gyorsított eljárás 

Indokolás:  

( ) Tárgyalásos eljárás 

[ ] Gyorsított eljárás 

Indokolás:  

( ) Versenypárbeszéd 
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( ) Innovációs partnerség 

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó 

információk 

[ ] A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul 

( ) Keretmegállapodás egy ajánlattevővel 

( ) Keretmegállapodás több ajánlattevővel 

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 
2
  

[ ] A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul 

[ ] A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják 

Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása: 

IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a 
versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ 

[ ] Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a 
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát 

IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében) 

[ ] Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, 
tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda. 

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk  

[ ] Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni 

További információk az elektronikus árlejtésről:  

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk 

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik ( ) igen (x) nem  

  

IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 
2
  

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -  

(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény) 

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje 

Dátum: 2016/10/18 (nn/hh/éééé) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) 

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére 

történő megküldésének becsült dátuma 
4
  

Dátum: (nn/hh/éééé) 

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések 

benyújthatók: 
1
 HU  

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama 

Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (nn/hh/éééé) 

vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 
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IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei 

Dátum: 2016/10/18 (nn/hh/éééé) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: 6723 Szeged, Debreceni u. 
16. B. (a GENÉV Kft. telephelye)  

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontásánál csak az 
ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá - a 
közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban 

meghatározott szervek képviselői és személyek lehetnek jelen, a Kbt. 68.§ (3) bekezdése 
szerint.  

 
VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK 

 VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk 

A közbeszerzés ismétlődő jellegű ( ) igen (x) nem  

A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 
2
  

  

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról 

[ ] A megrendelés elektronikus úton történik 

[ ] Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak 

[x] A fizetés elektronikus úton történik 

  

VI.3) További információk: 
2
  

1Az eljárás eredményéről a tájékoztatás és a szerződéskötés: a Kbt.79.§ és a 131.§-ban 

foglaltak szerint. 
2Ajánlatkérő azon gazdasági szereplőt tekinti az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági 

szereplőnek, aki írásban jelzi érdeklődését a I.3. pontban megjelölt elérhetőségen. 
3Ajánlatkérő a Kbt.71.§ szerint lehetőséget biztosít hiánypótlásra. 

4Közös ajánlattevőknek a Kbt.35.§-ban foglaltak és a dokumentációban előírtak figyelembe 
vételével kell ajánlatukat benyújtani. 
5Az ajánlathoz a Kbt.66.§(5) bek. és a dokumentációban megadottak figyelembe vételével 
felolvasólapot kell csatolni. 
6Az eljárás nyelve kizárólag a magyar, így a kérdéseket írásban, kizárólag magyar nyelven 
fogadja és válaszolja meg ajánlatkérő. 
7Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet 

nevében megtett és az ajánlathoz csatolt nyilatkozatokat aláíró(k) aláírási címpéldányát, vagy 
aláírás mintáját. 
8Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt.65.§(7) bek., a 66.§(2) és(4) bek., továbbá 
a(6) bek. a)-b) pontjai vonatkozásában. A nyilatkozat nemleges tartalom esetén is benyújtandó. 
9Ajánlattevőnek ajánlatát a Kbt.66.§(1) bek. szerint a meghatározott tartalmi és formai 
követelményeknek és a Kbt.47.§(2) bek.-nek megfelelően kell benyújtani. 

10Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére való műszaki, szakmai alkalmasság feltételeit és 
igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a jelen 

felhívás III.1.3 pontjában. 
11Az ajánlatot zárt, sértetlen csomagolásban, 1 db papír alapú eredeti példányban és 1 db arról 
készült másolatban elektronikus adathordozón kell benyújtani. 
12Amennyiben ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági 
szereplő valamely a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt.69.§(11) 

bek. szerint igazol tényt vagy adatot, akkor nyilatkozni köteles, hogy mi az ezen tényt, adatot 
tartalmazó ingyenes, a magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás 
elektronikus elérhetősége. 
13A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az 
ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidő 
lejártáig. Az elérés módja: az érdeklődő gazdasági szereplőnek elektronikus úton szkennelt 
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formában cégszerűen aláírt írásbeli igénylést kell küldenie a I.3. pontban szereplő e-mail címre 
(drjoci76@gmail.com). Az igénylésnek a következő adatokat kell tartalmaznia: az érdeklődő 

gazdasági szereplő neve, székhelye, kapcsolattartó neve és elérhetőségei (telefonszám, e-mail 

cím). Ezt követően ajánlatkérő az írásbeli igénylésben megadott e-mail címre megküldi a jelszót, 
amellyel a dokumentáció letölthető. 
14Ajánlatkérő az eljárásban ajánlati biztosítékot nem ír elő. 
15Ajánlattevő az egységes európai közbeszerzési dokumentumban tüntesse fel az ajánlat 
benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, amelyeknek a kapacitásaira nem támaszkodik. 
16Az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben 

a közbeszerzésről szóló 2015.évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint 
kell eljárni. 
17Amennyiben ajánlattevőnek változásbejegyzési eljárása van folyamatban a cégbíróság előtt, 
úgy az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és a 
cégbíróság által megküldött igazolást. 
18Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a beszerzést pályázati támogatásból valósítja 
meg, így a Kbt. 53.§ (6) bek., valamint a 135.§ (12) bek. megfelelően alkalmazandó. 

19Ajánlatkérő a részajánlat-tétel és az alternatív ajánlat lehetőségét kizárja, mivel a beszerzés 
tárgyát képező berendezés fizikailag egy gép és így nincs lehetőség a közbeszerzés részekre 
bontására. 
20Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő által megajánlott berendezés gyártmányának 

megnevezését, pontos típusát és műszaki paramétereit a dokumentációban szereplő műszaki 
specifikáció szerinti részletezettséggel.  

  

VI.4) Jogorvoslati eljárás 

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv  

Hivatalos név: 
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság  

Postai cím: 
Riadó u. 5.  

Város:  
Budapest  

Postai irányítószám: 
1026  

Ország: 
HU  

E-mail: 
dontobizottsag@kt.hu  

Telefon: 
+36 18828594  

Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu  Fax: 

+36 18828593  
 

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv 
2
  

Hivatalos név: 

Postai cím: 

Város:  Postai irányítószám: Ország: 

E-mail: Telefon: 

Internetcím (URL):  Fax: 
 

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása  

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati 
kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: a Kbt. 148.§-nak 
megfelelően.  

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő 

szervtől szerezhető be 
2
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Hivatalos név: 
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság  

Postai cím: 
Riadó u. 5.  

Város:  
Budapest  

Postai irányítószám: 
1026  

Ország: 
HU  

E-mail: 
dontobizottsag@kt.hu  

Telefon: 
+36 18828594  

Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu  Fax: 
+36 18828593  

 

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma: (nn/hh/éééé)  

  

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő 

felelőssége. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

GENÉV Kft. 
2330 Dunaharaszti, Bánki Donát u. 12. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. 

 

ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT 

ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ 
 
 

 



 

   

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 

 

Az ajánlatkérő ajánlattételre hívja fel az érdeklődő gazdasági szereplőket a közbeszerzési 

dokumentumokban részletezett árubeszerzés (gépbeszerzés) teljesítésére. Ajánlat kizárólag az 

ajánlati felhívásban és a további közbeszerzési dokumentumokban ismertetett szállítói 

feladatok ellátása vonatkozásában adható be. A közbeszerzési dokumentumok nem 

mindenben ismétlik meg a felhívásban foglaltakat, a dokumentumok a felhívással együtt 

kezelendőek. A felhívásban és a dokumentumokban foglaltaknak nem megfelelő, vagy 

azoktól illetve a Kbt.-től eltérő ajánlatok benyújtása, az ajánlat érvénytelenségét vagy az 

ajánlattevő kizárását vonhatja maga után.  

1. A KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 

 

A közbeszerzési dokumentumok átvétele, tartalma, az ajánlatok elkészítése: 

 

A közbeszerzési dokumentumok az ajánlati felhívás közzétételének napjától kezdődően 

közvetlenül és díjmentesen elektronikusan elérhetőek az ajánlatkérő honlapján 

(http://genev.hu/dokumentumok). A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább 

egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell 

érnie az ajánlattételi határidő lejártáig. Az elérés módja: az érdeklődő gazdasági szereplőnek 

elektronikus úton szkennelt formában cégszerűen aláírt írásbeli igénylést kell küldenie a 

drjoci76@gmail.com e-mail címre. Az igénylésnek a következő adatokat kell tartalmaznia: az 

érdeklődő gazdasági szereplő neve, székhelye, kapcsolattartó neve és elérhetőségei 

(telefonszám, e-mail cím). Ezt követően ajánlatkérő az írásbeli igénylésben megadott e-mail 

címre megküldi a jelszót, amellyel a dokumentáció letölthető. 

 

A közbeszerzési dokumentumok tartalma: 

 

I. Ajánlati felhívás 

II. Útmutató az ajánlat elkészítéséhez 

III. Az ajánlatok felbontása és értékelése 

IV. Az ajánlatot alkotó dokumentumok listája 

V. Szerződéstervezet 

VI. Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum és egyéb nyilatkozatok 

VII. Műszaki specifikáció  

 

Kiegészítő tájékoztatás kérése: 

 

Az érdeklődő gazdasági szereplő - a megfelelő ajánlattétel érdekében - az ajánlati felhívásban 

és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő 

tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől. A Kbt. 56.§ (2) bekezdése alapján ajánlatkérő a 

kiegészítő tájékoztatást a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de az 

ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb hat nappal adja meg. A Kbt. 56.§ (3) bekezdése 

alapján, ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet a fenti válaszadási határidőt megelőző 

negyedik napnál később nyújtották be, a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek nem 

kötelező megadnia. A Kbt. 56.§ (4) bekezdése alapján, ha a tájékoztatást az ajánlatkérő nem 

tudja a fenti válaszadási határidőben megadni, vagy a kiegészítő tájékoztatással egyidejűleg a 

közbeszerzési dokumentumokat módosítja, az ajánlatkérő köteles meghosszabbítani az 

ajánlattételi határidőt. 
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Az érdeklődő gazdasági szereplőknek kérdéseiket KIZÁRÓLAG ÍRÁSBAN, E-MAILBEN 

(drjoci76@gmail.com) lehet benyújtaniuk. 

 

A telefonon érkező kérdésekre az esélyegyenlőség elvének megfelelően nem áll 

módunkban választ adni.   
 

 

Az érdeklődő gazdasági szereplő felelőssége, hogy az ilyen kérdések idejében megérkezzenek 

az ajánlatkérőhöz. Az érdeklődő gazdasági szereplő írásbeli kérdésein tüntesse fel e-mail 

címét, amelyre a választ kéri. 

 

Az érdeklődő gazdasági szereplő kizárólagos felelőssége, hogy olyan e-mail elérhetőséget 

adjon meg, amely 24 órában képes a küldött elektronikus üzeneteket fogadni. Az 

ajánlatkérő kizárólag a rendelkezésre bocsátott elérhetőségre küldi meg a 

dokumentumokat.  

2. AZ AJÁNLATOK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK TARTALMI ÉS FORMAI 

KÖVETELMÉNYE 

 

Az ajánlat elkészítésének alapja a felhívás és a további közbeszerzési dokumentumok. Az 

ajánlat az ajánlatkérő által igényelt gépet (önjáró pofás törő berendezés) kell, hogy 

tartalmazza úgy, ahogy azt az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok előírta.  

Az ajánlatot csakis a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak alapján lehet benyújtani. Az 

olyan ajánlatot, amelyet az ajánlattevő a saját feltételeinek, kikötéseinek beszúrásával, 

becsatolásával dolgozott ki, az ajánlatkérő érvénytelennek tekinti. 

Az ajánlatot magyar nyelven a jelen dokumentációban meghatározott formai és tartalmi 

követelményeknek megfelelően kell elkészíteni és benyújtani.  Az ajánlatot összefűzve (a 

lapokat lapozható módon egymáshoz rögzítve) kell benyújtani. Mivel az ajánlattétel nyelve 

magyar, az e nyelvtől eltérő nyelven benyújtott hatósági igazolásokat, nyilatkozatokat, 

referenciákat stb. csak akkor veheti ajánlatkérő figyelembe, ha ezek tekintetében ajánlattevő 

felelős fordítást csatol, azaz a fordítást az ajánlattevő cégszerű aláírással hitelesíti és 

tartalmáért teljes felelősséget vállal. 

Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult által cégszerűen aláírva, 1 eredeti (papír alapú) 

példányban, zárt csomagolásban kell benyújtani. A csomagolást a következő felirattal kell 

ellátni: „Kapacitásfejlesztés a GENÉV Kft-nél.”. Fel kell továbbá tüntetni: „Nem bontható 

fel az ajánlatok bontása céljából tartott hivatalos bontási értekezlet előtt!” Az ajánlatot a 

papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban (lehetőleg 

pdf formátumban) is be kell nyújtani elektronikus adathordozón (CD vagy DVD). Az eredeti 

ajánlat és az elektronikus másolat közötti eltérés esetén az eredeti ajánlat a meghatározó. 

Amennyiben az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult személy meghatalmazása alapján más 

személy látja el kézjegyével, úgy az ajánlatban a meghatalmazásról legalább teljes bizonyító 

erejű magánokirat csatolása szükséges egyszerű másolatban. 

Az egész ajánlatban csak olyan változtatás, áthúzás, vagy törlés lehet, amelyek az ajánlatkérő 

által kiadott pontosításokkal, kiegészítésekkel való egyezést szolgálják, vagy az ajánlattevő 

által elkövetett hibák javítására vonatkoznak, amely esetben az ajánlatot aláíró személy, vagy 

személyek kézjegyével kell ellátni azt.  

Az ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy ajánlata a megfelelő alakban és határidőben 

kerüljön benyújtásra. A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn 

belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattétel határidejéig az ajánlati 



 

   

felhívásban megjelölt címen (6723 Szeged, Debreceni u. 16. B.) sor kerül. Az ajánlat, illetve 

az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. 

Amennyiben bármelyik ajánlat az ajánlattételi határidő lejártát követően érkezik meg az 

ajánlatkérőhöz, úgy az érvénytelenítésre kerül és az eljárásban a továbbiakban már nem vehet 

részt. 

 

Több ajánlattevő közös ajánlata esetén meg kell jelölni, hogy melyik ajánlattevő rendelkezik a 

képviseleti joggal, valamint az ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell az egyetemleges 

felelősségük és a feladatmegosztás tekintetében. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. szerinti 

nyilatkozatokat a Kbt-nek a közös ajánlattevők szabályaira vonatkozó rendelkezései (Kbt. 

35.§) alapján kell benyújtani. 

 

Konzorcium esetén szükséges az ajánlattal együtt a konzorciális szerződésnek a becsatolása 

is.  

 

A konzorciumi szerződésnek minimálisan tartalmaznia kell: 

 

 a közös ajánlattevők nevét,  

 székhelyét,  

 adószámát,  

 a projekt során használni kívánt bankszámla számlaszámát,  

 a cégjegyzésre jogosult, egyben a konzorciumi szerződést aláíró személyek nevét, 

személyi igazolvány számát,  

 a közbeszerzési eljárás adatait (ajánlatkérő neve, címe, a beszerzés tárgya, az ajánlati 

felhívás közzétételének napja) 

 a felek egyértelmű nyilatkozatát, mely szerint a közbeszerzési eljárásban közös 

ajánlatot nyújtanak be 

 az egyetemleges kötelezettségvállalásra és felelősségvállalásra vonatkozó 

nyilatkozatot 

 a konzorciumi tagok nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az egyes tagok mely főbb 

elemek kivitelezését végzik majd el, az ajánlati ár %-ára vetítve, milyen részarányban 

 a konzorciumi tagok nyilatkozatát a konzorcium vezető tagjáról 

 a konzorciumi tagok nyilatkozatát a konzorciumot önállóan vagy együttesen 

képviselni jogosult személy(ek)ről.  

 

FIGYELEM!!! Az alvállalkozó meghatározására vonatkozóan a Kbt. 3.§ 2. pontjában 

foglaltakat kell irányadónak tekinteni. 

 

Amennyiben ajánlattevő az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek való megfelelés 

céljából más szervezet kapacitására támaszkodik, úgy a Kbt. 65.§ (7)-(11) bekezdései 

alapján kell eljárnia. 

 

Az ajánlatok benyújtásának határideje - ajánlattételi határidő: 2016. október 18. 10 óra 

(helyi idő szerint) 

 

 

Az ajánlattételi határidő meghosszabbítására a Kbt. 52. § (3)-(5) bekezdéseiben, a felhívás 

módosítására a Kbt. 55.§ (1)-(6) bekezdéseiben, míg a felhívás visszavonására a Kbt. 53. § 

(1)-(2) bekezdéseiben foglaltakat kell alkalmazni.  

 



 

   

A Kbt. 53.§ (8) bekezdése értelmében az ajánlattevő az ajánlati kötöttség beálltáig 

visszavonhatja ajánlatát. A Kbt. 55.§ (7) bekezdése szerint ajánlattevő az ajánlattételi határidő 

lejártáig új ajánlat benyújtásával módosíthatja az ajánlatát. Ebben az esetben az elsőként 

benyújtott ajánlatot visszavontnak kell tekinteni. 

 

3. MŰSZAKI AJÁNLAT 

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő által megajánlott berendezés gyártmányának 

megnevezését, pontos típusát és műszaki paramétereit a dokumentációban szereplő 

Műszaki specifikáció (VII. fejezet) szerinti részletezettséggel. 

A megajánlott berendezésnek meg kell felelnie a Műszaki specifikációban előírt 

valamennyi műszaki paraméternek, minimumkövetelménynek. 

 

 

 

 

 

 



 

   

GENÉV Kft. 
2330 Dunaharaszti, Bánki Donát u. 12. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. 

 

AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA 

ÉS ÉRTÉKELÉSE 
 



 

   

Az ajánlatok felbontása 

 

Az ajánlatok az ajánlattételi határidő lejártával azonos időpontban kerülnek felbontásra, az 

alábbi helyen: 

 

GENÉV Kft. 

6723 Szeged, Debreceni u. 16. B. 

 

 

Az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott 

személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a 

külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, valamint személyek lehetnek jelen. 

 

Az ajánlatok felbontásakor az ajánlatkérő az alábbi információkat közli a jelenlévőkkel: 

 

 az ajánlattevő neve, címe (székhelye, lakóhelye)  

 az ajánlat értékelésre kerülő tartalmi elemei (értékelési részszempontok). 

Ennek érdekében az ajánlattevő, az ajánlat második lapjaként, közvetlenül a 

tartalomjegyzék mögött, csatolja a felolvasólapot, amelyen a fenti adatok szerepelnek. 

 

Az ajánlatkérő bontáskor vizsgálja, hogy az ajánlat határidőre beérkezett-e, a csomagolás 

sértetlen-e, valamint az 1 papír alapú és 1 elektronikus példány megvan-e.  

 

Az ajánlattételi határidő után beérkezett ajánlat benyújtásáról szintén jegyzőkönyvet kell 

felvenni, és azt az összes - beleértve az elkésett – ajánlattevőnek megküldeni. 

 

 

Az ajánlatok érvényességének vizsgálata: 

 

Az ajánlatok felbontása utáni bírálat során történik meg az ajánlatok részletes tartalmi 

ellenőrzése. Ekkor kerül sor annak megállapítására, hogy tartalmi szempontból az ajánlatok 

megfelelnek-e az ajánlati felhívásban, a további közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 

jogszabályokban meghatározott feltételeknek. A bírálat során ajánlatkérő az összes 

ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, valamint az 

ajánlatokban található nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának 

tisztázása érdekében az ajánlattevőktől felvilágosítást kér.  

 

Az ajánlatkérő érvénytelennek minősíti az ajánlatot, amennyiben azzal szemben a Kbt. 

73. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott ok áll fenn. Az ajánlatkérő kizárja az 

eljárásból az ajánlattevőt, akivel szemben a Kbt. 74. § (1) bekezdésében meghatározott 

ok áll fenn.  

Az eljárás további szakaszában nem vehet részt az, aki érvénytelen ajánlatot tett, illetve akit 

az eljárásból kizártak. Ajánlatkérő csak azokat az ajánlatokat fogja az értékelési 

részszempontok tekintetében értékelni, összehasonlítani, amelyeknél a fent hivatkozott 

érvénytelenségi és kizáró okok nem állnak fenn. 

 

 



 

   

Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő köteles az 

értékelési részszempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt öt 

munkanapos határidő tűzésével felhívni a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, 

valamint - adott esetben - a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében 

az ajánlati felhívásban előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó 

szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat 

benyújtani. 

 

AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE ÉS ÖSSZEHASONLÍTÁSA - Általános előírások 

 

1.1. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a dokumentációban 

megfogalmazottak a teljesítés alapfeltételeit, követelményeit határozzák meg. Az 

ajánlattevők jogosultak olyan, az eljárás tárgyával összefüggő túlvállalásokat 

tenni, amelyek előnyösek az ajánlatkérőnek. Ezeket ajánlatkérő az előre 

meghirdetett értékelési részszempontokon belül értékeli, amennyiben azok a 

hatálya alá tartoznak. Ellenkező esetben nem kerül értékelésre. 

 

1.2. Nem lehet olyan jellegű megajánlás(oka)t, túlvállalás(oka)t tenni, hogy az 

ajánlattevő közreműködik a pénzügyi teljesítés finanszírozásában, például hitel, 

vagy kölcsön útján. Az ajánlattevő nem ajánlhat meg olyan pénzügyi konstrukciót, 

amelyik akadályozza az ajánlatkérőt a pénz jogszabályok szerinti 

felhasználásában, lehívásában, a projekt előírt pénzügyi lezárásában. 

 

1.3. A fentiekben írtak ellenére tett megajánlás esetén az ajánlatot az ajánlatkérő 

érvényteleníti, tekintve, hogy a részleges érvénytelenség a Kbt. alapján nem 

kezelhető. 

 

1.4. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy túlvállalásaik 

ellenértékének is szerepelnie kell a vállalási díjban, továbbá arra, hogy nyertesként 

történő kihirdetésük esetén az ajánlattevő által megtett túlvállalások is részletes 

szerződéses feltételekké válnak, azaz a szerződés részét fogják képezni. 

 

1.5. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy nem lehet feltételekhez 

kötött (opciós) ajánlatot tenni, ajánlatkérő ilyen megajánlás esetén az egész 

ajánlatot érvényteleníti és az eljárás további menetéből kizárja.  

 

1.6. Az ajánlatkérő feltételekhez kötött (opciós) ajánlatnak tekint minden olyan 

ajánlatot, ahol az ajánlattevő bármilyen feltételhez, jogszabályi megfelelősséghez, 

vagy bárkinek a döntéséhez kötött megajánlást tesz, kivéve a szakhatóságok vagy 

egyéb szakhatósági jogkörben eljáró személyek vagy szervezetek döntéseit, az 

előre nem látható akadályoztatásából folyó szükségszerű döntéseket.  

 

1.7. Nem fogad el olyan ajánlatot az ajánlatkérő, amelyik valamilyen ingyenes 

szolgáltatás vagy ajándék megajánlását tartalmazza. 

 

1.8. Nyertesség esetén tehát az ajánlattevő ajánlatában található minden megajánlás 

automatikusan a szerződés részévé válik. Ezért minden olyan ajánlat érvénytelen, 

amelynek megajánlása(i) vagy a megajánlások mértéke jogszabályokba vagy a 

kiírás feltételeibe ütközik. 

  

 



 

   

1.9. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy vállalásaikat, 

elgondolásaikat az előre meghirdetett értékelési rendszer szempontjain belüli 

értékeléshez szükséges részletességgel fejtsék ki és tegyenek kifejezett, egyértelmű 

nyilatkozatokat. Általános jellegű nyilatkozatot az ajánlatkérő nem fogad el, mivel 

nem tudja értékelni.  

 
1.10. A jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő nem biztosít lehetőséget 

részajánlat tételére.  

 
Ajánlatok értékelése és összehasonlítása 

 

Ajánlatkérő a bírálatot követően az érvénytelenné nem nyilvánított ajánlatokat az ajánlati 

felhívásban meghatározott és a jelen dokumentációban részletezett értékelési részszempontok 

alapján értékeli. Az értékelési részszempontok az alábbiak: 

 

 

1. Az ajánlati ár (súlyszám: 40) 

 

Az ajánlati ár esetében ajánlattevő valamennyi olyan költségét kell, hogy érvényesítse, amely 

a közbeszerzés tárgyát képező szállítással összefüggésben vetődik fel.   

 

Az ajánlatot nettó és bruttó módon egy összegben, egész számadattal, forintban kifejezve kell 

megadni. Az ajánlatban szereplő árnak fix árnak kell lennie, vagyis az ajánlattevők 

semmilyen formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó 

ajánlatot. 

 

A legalacsonyabb megajánlás a legjobb.  

 

Az ajánlatkérő az 1. részszempont kapcsán felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 72. § 

rendelkezéseire: 

 

72. § (1) Az ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát 

megalapozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni és erről a kérésről a többi 

ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesíteni, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés 

tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony összeget tartalmaz az értékelési szempontként 

figyelembe vett ár vagy költség, vagy azoknak valamely önállóan értékelésre kerülő eleme 

tekintetében.  

(2) Az ajánlatkérő figyelembe veheti az olyan objektív alapú indokolást, amely különösen  

a) a gyártási folyamat, az építési beruházás vagy a szolgáltatásnyújtás módszerének 

gazdaságosságára,  

b) a választott műszaki megoldásra,  

c) a teljesítésnek az ajánlattevő számára kivételesen előnyös körülményeire,  

d) az ajánlattevő által ajánlott áru, építési beruházás vagy szolgáltatás eredetiségére,  

e) a 73. § (4) bekezdése szerinti környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek 

való megfelelésre, vagy  

f) az ajánlattevőnek állami támogatások megszerzésére való lehetőségére vonatkozik.  

 

(3) Az ajánlatkérő az indokolás elfogadhatóságának megítéléséhez - ha az elfogadhatóság 

kétséges - további kiegészítő indokolást kérhet az ajánlattevőtől, a többi ajánlattevő egyidejű 

értesítése mellett. Az ajánlattevő kötelessége az ajánlati ára megalapozottságára vonatkozó 



 

   

minden tényt, adatot, kalkulációt az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani ahhoz, hogy 

megfelelő mérlegelés eredményeként az ajánlatkérő döntést hozhasson az ajánlati ár 

megalapozottságáról. Az ajánlatkérő köteles érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot, ha a 

közölt információk nem indokolják megfelelően, hogy a szerződés az adott áron vagy 

költséggel teljesíthető.  

(4) Nem megfelelő az indokolás különösen, ha megállapítható, hogy az ajánlat azért 

tartalmaz aránytalanul alacsony árat vagy költséget, mert nem felel meg a 73. § (4) 

bekezdése szerinti környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek. Az 

ajánlatkérő az ajánlat megalapozottságának vizsgálata során ennek megítéléséhez az adott 

ágazatban kötelezően alkalmazandó irányadó munkabérekről is tájékoztatást kérhet az 

ajánlattevőtől. 

(5) Ha az ajánlati ár megalapozottságáról a döntés meghozatalához az szükséges, az 

ajánlatkérő összehasonlítás céljából a többi ajánlattevőtől is kérhet be meghatározott ajánlati 

elemeket megalapozó adatokat.  

(6) Az ajánlatkérő az állami támogatás miatt kirívóan alacsonynak értékelt 

ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot csak abban az esetben nyilváníthatja érvénytelennek, 

ha ezzel kapcsolatban előzetesen írásban tájékoztatást kért az ajánlattevőtől, és ha az 

ajánlattevő nem tudta igazolni, hogy a kérdéses állami támogatást jogszerűen szerezte. Az 

ezen okból érvénytelen ajánlatokról az ajánlatkérő köteles tájékoztatni - a Közbeszerzési 

Hatóságon keresztül - az Európai Bizottságot. 

 

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ha egy ajánlatot a Kbt. 72. §-a alapján 

vizsgálni fog, akkor az indokolásnak valamennyi vizsgálati elemére vonatkozóan egyértelmű 

választ kell megfogalmaznia.  

 

2. Műszaki segítségnyújtás – rendelkezésre állási idő a jótállási idő alatt, a bejelentéstől 

számítva, órában kifejezve (súlyszám: 30) 

Az ajánlattevőknek arra kell ajánlatot adniuk, hogy a jelen dokumentációban (szállítási 

szerződéstervezet) előírt jótállási idő (4 év vagy 4000 üzemóra) alatt bekövetkező garanciális 

jellegű meghibásodás esetén, az ajánlatkérő által a részükre tett írásbeli (e-mail vagy fax) 

bejelentését követően az ajánlattevő szakszervizének munkatársa(i) hány óra alatt tudnak a 

teljesítés helyén a szervizelésre alkalmas felszereléssel megjelenni a hiba felmérése és javítása 

céljából. A hiba bejelentése csak munkanapon helyi idő szerint 8.00 és 16.00 óra között 

történhet. Amennyiben a bejelentés olyan munkanapon történik, amelyet munkaszüneti 

nap(ok) vagy ünnepnap(ok) követ(nek), akkor úgy kell tekinteni, hogy a bejelentés a 

következő – azaz a tényleges bejelentés napját követő - munkanapon 8.00 órakor történt. 
Az ajánlatot egy számadattal, egész számmal, órában kell megadni. 

A legalacsonyabb megajánlás a legjobb azzal, hogy ajánlatkérő a 2 óránál rövidebb 

időtartamú megajánlást már nem részesíti előnyben az értékelési részszempontok értékelése 

során, ami azt jelenti, hogy a 2 óra vagy annál rövidebb megajánlás esetében is ajánlattevő a 

maximális 10 pontot kapja ezen részszempont esetében. A 24 óránál magasabb megajánlás az 

ajánlat érvénytelenségét eredményezi a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján. 

 

3. Vállalt teljesítési (szállítási) határidő a szerződéskötéstől számítva, napban kifejezve 

(súlyszám: 30) 

Ajánlatkérő ebben a részszempontban azt kívánja értékelni, hogy ajánlattevő a szállítási 

szerződés megkötésétől számítva hány napon belül tudja az általa megajánlott berendezést a 

teljesítés helyére (6760 Kistelek, Vaspálya u. 10. hrsz.: 2650/5) szállítani.  



 

   

A legalacsonyabb megajánlás a legjobb azzal, hogy ajánlatkérő a 30 napnál rövidebb 

időtartamú megajánlást már nem részesíti előnyben az értékelési részszempontok értékelése 

során, ami azt jelenti, hogy a 30 nap vagy annál rövidebb megajánlás esetében is ajánlattevő 

a maximális 10 pontot kapja ezen részszempont esetében. A 90 napnál magasabb megajánlás 

az ajánlat érvénytelenségét eredményezi a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján. 

 

A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az 

ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó 

és felső határa: 1-10  

A módszer ismertetése:  

Az egyes részszempontokon belül az értékelési pontszám arányosítással kerül kiszámításra. 

Ennek során az egyes ajánlatok részszempontonkénti tartalmi elemei az adott 

részszemponton belül megajánlott legjobb tartalmi elemhez kerülnek arányosításra oly 

módon, hogy a legjobb tartalmi elem a maximális 10 pontot kapja, a többi pontszáma ehhez 

viszonyított lineáris arányban csökken. Az így kiszámított pontszámok a megfelelő 

súlyszámmal felszorzásra, majd valamennyi részszempont szerint összeadásra kerülnek. A 

legmagasabb összpontszámot elérő ajánlat a gazdaságilag legelőnyösebb, azaz a nyertes. (Ha 

a pontszámítás során tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat ajánlatkérő két tizedes 

jegyre kerekíti.)  

*** 

Ha az ajánlatkérő az ajánlatban az értékelésre kiható számítási hibát észlel, annak javítását 

az ajánlatkérő végzi el úgy, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen meghatározott 

értékeit (az alapadatokat) alapul véve számítja ki az összesített ellenértéket vagy más - az 

ajánlatban megtalálható számításon alapuló - adatot. A számítási hiba javításáról az összes 

ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban, haladéktalanul tájékoztatni kell. 
 

Az ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó 

adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni és erről a kérésről a többi ajánlattevőt 

egyidejűleg, írásban értesíteni, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára 

figyelemmel aránytalanul alacsony összeget tartalmaz az értékelési szempontként 

figyelembe vett ár vagy költség, vagy azoknak valamely önállóan értékelésre kerülő eleme 

tekintetében. 

 

Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának és értékelésének befejezésekor külön jogszabályban 

meghatározott minta szerint írásbeli összegezést készít az ajánlatokról.  

 

Ajánlatkérő az eljárás eredményéről (vagy eredménytelenségéről) az írásbeli összegezés 

elektronikus úton (vagy faxon), egyidejűleg történő megküldésével értesíti az 

ajánlattevőket. 

 

Az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény 

megküldésére és közzétételére a Kbt. 37. § (2) bekezdését kell alkalmazni. 



 

   

GENÉV Kft. 
2330 Dunaharaszti, Bánki Donát u. 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. 

 
 

 

AZ AJÁNLATOT ALKOTÓ 

DOKUMENTUMOK LISTÁJA 
 



 

   

A közbeszerzési eljárásban benyújtandó ajánlatnak a következő 

dokumentumokat kell az itt meghatározott sorrendben tartalmaznia. 

 

 

1. Tartalomjegyzék  

2. Felolvasólap – 1. sz. melléklet 

3. Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum – 2. sz. melléklet 

4. Nyilatkozat a Kbt. 67.§ (4) bekezdése alapján – 3. sz. melléklet 

5. Nyilatkozat a Kbt. 66.§ (6) bekezdése alapján – 4. sz. melléklet 

6.  Nyilatkozat az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetről - 5. sz. melléklet 

7. Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nyilatkozata a Kbt. 67.§ (1) 

bekezdése alapján – 6. sz. melléklet – adott esetben 

8. Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdései alapján – 7. sz. melléklet   

9. Az ajánlatban aláíró személy(ek) aláírási címpéldányának másolata vagy a jogi 

képviselő által készített és ellenjegyzett aláírás-mintájának másolata 

10. Nyilatkozat a Kbt. 25. § (3) és (4) bekezdései szerinti összeférhetetlenségről - 8. sz. 

melléklet 

11. Nyilatkozat kiegészítő tájékoztatásról - 9. sz. melléklet – adott esetben 

 12. Nyilatkozat az elektronikus formátumban benyújtott ajánlatról - 10. sz. melléklet 

13. Műszaki (szakmai) ajánlat, amelynek tartalmaznia kell a megajánlott berendezés 

gyártmányának (vagy gyártójának) megnevezését, pontos típusát és jellemző (műszaki 

vagy egyéb) paramétereit, a dokumentációban szereplő műszaki specifikáció szerinti 

részletezettséggel 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

   

 

GENÉV Kft. 
2330 Dunaharaszti, Bánki Donát u. 12. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. 

 

MÓDOSÍTOTT 

SZERZŐDÉSTERVEZET 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 
S Z Á L L Í T Á S I    S Z E R Z Ő D É S 

 

amely létrejött 

 

 e g y r é s z r ő l : GENÉV Kft. 

     székhely: 2330 Dunaharaszti, Bánki Donát u. 12. 

     cégjegyzékszám: 13-09-163879 

     adószám: 12906989-2-13 

     képviseli: Vörös Ferenc ügyvezető 

     mint megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”), 

 

 m á s r é s z r ő l : cégnév:  

székhely:  

             képviseli:  

adószám:  

számlaszám:  

cégjegyzékszám:  

     mint szállító (a továbbiakban: „Szállító”), 

 

(a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek”) között az alulírott napon és helyen az alábbi 

feltételek mellett: 

PREAMBULUM 

 

Szerződő Felek megállapítják, hogy Megrendelő a „Kapacitásfejlesztés a GENÉV Kft-nél” 

(pályázati azonosító: GINOP-1.2.2-15-2015-02247) tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. 

évi CXLIII. tv. (a továbbiakban: Kbt.) Második része szerinti nyílt közbeszerzési eljárást 

folytatott le. Az eljárás nyertese a Szállító, mint ajánlattevő lett.  

 

A Szerződő Felek a jelen Szállítási szerződést a közbeszerzési eljárásban a Megrendelő, mint 

Ajánlatkérő közbeszerzési dokumentumai, valamint a Szállító, mint nyertes Ajánlattevő 

ajánlata szerint kötik meg.  

 

Jogszabályi kötelezés esetét kivéve semmis minden olyan kikötés, amely ellentétes az előző 

bekezdésben rögzített dokumentumok bármelyikével. 

 

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

 

1.1. A Megrendelő megrendeli, a Szállító elvállalja „Kapacitásfejlesztés a GENÉV Kft-nél” 

elnevezésű árubeszerzés keretében a jelen szerződés mellékletét képező Szállítói ajánlatban 

szereplő 1 db új, önjáró pofás törő berendezés szállítását és üzembe helyezését, az ott 

meghatározott minőségben és áron. 

 



 

   

1.2. Megrendelő megrendeli, Szállító elvállalja a fenti szállítói feladatok elvégzését a 

Megrendelő megrendelése alapján.  

 

2. A TELJESÍTÉS HELYE, HATÁRIDEJE, A SZERZŐDÉS HATÁLYA, 

MEGSZŰNÉSE 

 

2.1 A teljesítés helye: 6760 Kistelek, Vaspálya u. 10. hrsz.: 2650/5 

 

2.2.  A teljesítési (szállítási) határidő: a szerződés létrejöttétől számított …. nap (az 

ajánlatban vállaltak szerint) 

2.3. Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól 

elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a 

közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési 

eljárásból. 

2.4. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan 

határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 

gondoskodni tudjon -, ha  

a) Vállalkozóban 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;  

b) Vállalkozó 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. 

2.5. A Megrendelőnek jogában áll a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha a Szállító 

súlyos szerződésszegést követ el. Amennyiben a késedelmi kötbérrel sújtott naptári napok 

száma vagy a hibás teljesítési kötbérrel sújtott naptári napok száma meghaladja a 30 napot, az 

súlyos szerződésszegésnek minősül. Megrendelő részéről bármely nem szerződésszerű 

teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása nem értelmezhető joglemondásként azon igényről 

vagy igényekről, amelyek Megrendelőt a szerződésszegés következményeként megilletik. 

2.6. Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől 

elállhat, ha:  

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § 

alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;  

b) Szállító nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Szállítóként szerződő 

fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. 

§-ban foglaltaknak; vagy  

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 

kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke 

alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely 



 

   

kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított 

jogsértés miatt a szerződés nem semmis. 

2.7. A szerződés az aláírása napján lép hatályba és mindaddig hatályban marad, amíg a 

Megrendelő és a Szállító a szerződés szerinti összes kötelezettségét nem teljesítette. 

2.8. Megrendelő felhívja Szállító figyelmét, hogy a szerződéses árubeszerzést pályázati 

támogatásból valósítja meg, így a Kbt. 53.§ (6) bekezdése, valamint a 135.§ (12) bekezdése 

megfelelően alkalmazandó. 

 

 

3.  SZÁLLÍTÓ KÖTELEZETTSÉGEI 

 

3.1. Szállító a megrendelt berendezést a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatában 

megjelölt áron szállítja Megrendelő részére. Az ajánlatban szereplő ár tartalmazza a 

berendezés valamennyi járulékos költségét (pl. vám, illeték, stb.). 

 

3.2. Szállító köteles a szállítás időpontját a jelen Szerződés 6.1. pontjában kijelölt 

kapcsolattartóval leegyeztetni legkésőbb 3 nappal a szállítás időpontja előtt.  

 

3.3. Szállító kijelenti, hogy az általa szállított berendezés megfelel a magyarországi 

jogszabályoknak, kereskedelmi előírásoknak és szabályoknak.  

 

3.4. Amennyiben a szállítandó berendezés megszűnik vagy kikerül a kereskedelmi 

forgalomból, abban az esetben a Szállító köteles ezt a tényt legkésőbb annak bekövetkeztétől 

számított 8 napon belül Megrendelő felé írásban jelezni és megjelölni a helyette szállítandó 

berendezést, amely csak azonos vagy jobb minőségű lehet az eredeti ajánlatban szereplővel. A 

Megrendelő az értesítés átvételétől számított 2 munkanapon belül írásban köteles a 

berendezés elfogadásáról vagy az azzal kapcsolatos kifogásáról a Szállítót értesíteni. 

Megrendelő a felajánlott berendezés tekintetében csak minőségi kifogásra hivatkozással 

utasíthatja vissza a berendezés elfogadását. 

 

3.5. A Megrendelő által írásban (elektronikus üzenet, fax) bejelentett garanciális hiba 

esetén Vállalkozó szakszervizének munkatársa(i) köteles a bejelentést követő … órán belül 

(az ajánlatban vállaltak szerint) a teljesítés helyén a szervizelésre alkalmas felszereléssel 

megjelenni, a hibát Megrendelő képviselőjének jelenlétében felmérni és Megrendelő jogos 

igényei esetén a javítást megkezdeni, valamint a kölcsönösen megállapodott határidőre 

befejezni. A hiba bejelentése csak munkanapon helyi idő szerint 8.00 és 16.00 óra között 

történhet. Amennyiben a bejelentés olyan munkanapon történik, amelyet munkaszüneti 

nap(ok) vagy ünnepnap(ok) követ(nek), akkor úgy kell tekinteni, hogy a bejelentés a 

következő – azaz a tényleges bejelentés napját követő - munkanapon 8.00 órakor történt. 

Amennyiben Vállalkozó a vállalt műszaki segítségnyújtási (rendelkezésre állási) időre 

vonatkozó kötelezettségét megsérti – azaz nem a vállalt időtartamon belül érkezik a teljesítés 

helyére vagy a javítást önhibájából nem tudja megkezdeni – úgy Megrendelő súlyos 

szerződésszegésre hivatkozással jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. 

 



 

   

 

 

4. SZÁLLÍTÓI DÍJ, FIZETÉSI FELTÉTELEK 

 

4.1. Szállítót a berendezés szerződésszerű szállítása esetén az alábbi díjazás illeti meg: 

 

nettó ……………………………,- Ft + ÁFA, azaz bruttó ………….………………….,- Ft 

 

 

4.2. Szállító 1 db (azaz egy darab) számla kibocsátására jogosult. A számla a beszerzés tárgyát 

képező berendezés sikeres átadás-átvételét, beüzemelését és a teljesítés igazolás kiadását 

követően nyújtható be. 

 

4.3. A megrendelt és leszállításra kerülő berendezés ellenértéke a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) 

bekezdéseiben (30 napos fizetési határidő), valamint a Kbt. 135.§ (1) és (6) bekezdéseiben 

foglaltak alapján, banki átutalással kerül kiegyenlítésre a Szállító 

………………………………………………. számú pénzforgalmi számlájára. 

 

4.4. Szállító kijelenti, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével 

összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja ka)-kb) alpontja 

szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Szállító 

adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Szállító kijelenti továbbá, hogy a 

szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára 

megismerhetővé teszi és a Kbt. 143.§ (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt 

haladéktalanul értesíti.  

 

4.5. Pénzügyi teljesítésnek minősül, ha a Megrendelő bankszámlája megterhelésre kerül. 

Megrendelő késedelmes fizetése esetén Szállító jogosult a Ptk. 6:155. § -a szerinti késedelmi 

kamatot érvényesíteni. 

 

 

5. SZERZŐDÉST MEGERŐSÍTŐ BIZTOSÍTÉKOK, JÓTÁLLÁS 

 

5.1. Késedelmi kötbér: abban az esetben kerül felszámításra, ha a Szállító olyan okból, 

amelyért felelős, az adott megrendelésben megadott határidőhöz képest késedelembe esik. 

Mértéke: 500.000.- Ft késedelmes naponként. A késedelmi kötbért Megrendelő maximum 

30 naptári napra érvényesíti. Amennyiben Vállalkozó a teljesítési határidőt illetően – saját 

hibájára vagy saját érdekkörére visszavezethető okból – 30 napot meghaladó időtartamot 

késik, úgy Megrendelő súlyos szerződésszegésre hivatkozással jogosult a szerződést azonnali 

hatállyal felmondani és érvényesíteni a teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér igényét.  

 

A kötbér a szállítói díjból kerül levonásra. A kötbér lejárt pénzkövetelésnek minősül.  

A kötbérfizetési kötelezettség az adott megrendelésben meghatározott teljesítési határidő 

elmulasztásának első napjával kezdődik. 

 



 

   

 

5.2. A teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér: a Szállítót ezen kötbér-fizetési 

kötelezettség abban az esetben terheli, amennyiben a szerződés teljesítése a Szállítónak 

felróható ok következtében elmarad, vagy amennyiben a Szállító jogos ok nélkül megtagadja 

a teljesítést, vagy amennyiben szállító késedelme a 30 napot meghaladja. A teljesítés 

elmaradása esetére kikötött kötbér mértéke a nettó szállítói díj 20%-a. 

 

5.3. Hibás teljesítés miatt fizetendő kötbér: hibás teljesítés esetén a cserére kitűzött 

póthatáridő eredménytelen elteltével Szállítót a késedelemre megállapított mértékű 

kötbérfizetési kötelezettség terheli. A hibás teljesítési kötbért Megrendelő maximum 30 

naptári napra érvényesíti. Amennyiben a hibás teljesítési kötbérrel sújtott naptári napok száma 

meghaladja a 30 napot, úgy Megrendelő súlyos szerződésszegésre hivatkozással jogosult a 

szerződést azonnali hatállyal felmondani. 

Kár: A kötbér megfizetése nem érinti a Megrendelő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel 

okozott kárának megtérítését követelje. 

 

5.4. Jótállás: Szállítónak legalább 4 év időtartamra vagy 4000 teljesített üzemórára 

(amelyik feltétel előbb teljesül) érvényes teljes körű – kivéve ez alól a kopó alkatrészeket 

- jótállást kell vállalnia a beszerzés tárgyát képező berendezésre vonatkozóan. A jótállási 

kötelezettség kezdete a berendezés sikeres átadás-átvételének napja. A Szállító jótállási jegyet 

állít ki a berendezésre, amelynek tartalmaznia kell a jótállási időt és a jótállás feltételeit. 

Szállító az berendezésre kiállított jótállási jegyet az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásának 

napján adja át a Megrendelő részére. 

Abban az esetben, ha a jótállási idő alatt a hiba fordul elő, Szállító a hibát köteles díjmentesen 

kijavítani. A javítással érintett berendezés tekintetében a jótállási idő a javítás idejével 

meghosszabbodik. A hibaelhárítás a meghibásodott berendezés kijavításán túl magában 

foglalja a berendezés előírásszerű, működőképes állapotának visszaállítását is. Amennyiben a 

berendezés cseréje válna szükségessé, úgy a Szállító által rendelkezésre bocsátott, a cserében 

érintett új berendezés átvételét követő nappal kezdődően a berendezés jótállási ideje újra 

kezdődik. 

 

6. KAPCSOLATTARTÁS 

 

6.1. Jelen szerződésben Szerződő Felek az alábbi kapcsolattartókat jelölik meg:  

 

Megrendelő részéről:    Szállító részéről: 

Név:       Név: 

Tel:       Tel: 

E-mail:       E-mail: 

 

6.2. A Szállító kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy olyan kapcsolattartó személyt jelöl 

meg, aki szükség esetén megjelenik Megrendelő székhelyén, és részt vesz a teljesítéssel 

összefüggésben felmerülő aktuális kérdések személyes konzultáció keretében történő 

megvitatásában.  

 



 

   

 

7. EGYÜTTMŰKÖDÉS 

 

7.1. Szerződő Feleket jelen szerződés időtartama alatt, különösen a tájékoztatás terén, 

együttműködési kötelezettség terheli. Szállító e kötelezettsége keretében köteles 

Megrendelővel, illetve Megrendelő nevében eljáró vagy a teljesítésben érintett egyéb 

szervezetekkel/személlyel folyamatosan, a jelen szerződésben meghatározott feltételek szerint 

együttműködni.   

 

7.2. Megrendelő partnereivel történő együttműködés magában foglalja különösen a 

folyamatos információcserét, a szükségszerű tájékoztatást, egyeztetéseket, konzultációkat, 

Megrendelő ez irányú kérése hiányában is.  

 

7.3. Szerződő Felek kötelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni minden olyan 

körülményről, mely a szerződés teljesítését érinti, különösen azokról, melyek a szerződés 

határidőben történő teljesítését akadályozhatják vagy veszélyeztethetik. Szerződő Felek az 

értesítés elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből eredő kárért teljes felelősséggel 

tartoznak.  

 

7.4. Szerződő Felek szabályszerű írásbeli közlésnek tekintik a faxon vagy elektronikus úton 

elküldött írásbeli üzeneteket is. Kétség esetén mind levél, mind fax, mind elektronikus úton 

küldött üzenet esetében a küldő felet terheli annak a bizonyítása, hogy a másik fél részére az 

üzenetet megküldte. Az üzenet megküldése bizonyítható ajánlott postai küldemény esetén 

feladóvevénnyel, hiba és megszakításmentes adást bizonyító fax igazoló szelvénnyel, 

valamint e-mail megküldése esetén olyan iratokkal, melyből megállapítható, hogy hiba 

visszajelentés nem történt. Szerződő Felek ugyanakkor kötelezik magukat arra, hogy a 

szerződés teljesítése szempontjából különösen fontos okiratokat (például pénzügyi 

elszámolás, bizalmas okiratok, stb.) személyesen, illetve ajánlott vagy tértivevényes levél 

útján juttatják el a címzett részére. 

 

8. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 

 

Jelen szerződést - a Kbt. 141.§- ban foglalt előírásainak megfelelően, a közbeszerzési eljárás 

alapján megkötött szerződések módosítására vonatkozó szabályok betartásával - kizárólag 

írásban (papír alapú dokumentum), Szerződő Felek cégszerű aláírásával lehet módosítani. 

Szóban, ráutaló magatartással vagy írásban, de a szerződést aláíró képviselő személyektől 

eltérő beosztással rendelkező személyek által tett jognyilatkozat a szerződés módosítására 

nem alkalmas.  

 

9. ALVÁLLALKOZÓK 

 

9.1. Szállító legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles a Megrendelőnek 

valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - 

ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a 

bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem 



 

   

áll kizáró okok hatálya alatt. Szállító a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a 

Megrendelőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen 

bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt 

alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. 

 

9.2. Szállító a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § 

(9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a 

teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek 

vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más 

(ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha Szállító e 

szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel 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 vagy szakemberrel egyenértékű módon 

megfelel - azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek Szállító a közbeszerzési 

eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg. 

 

9.3. Az alvállalkozók munkavégzésének összehangolása a Szállító feladata. A Szállító az 

alvállalkozók jogellenes magatartásáért úgy felel, mintha saját maga járt volna el. 

 

 

10. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

 

10.1. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., valamint a Ptk. és egyéb 

vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.  

 

10.2. Jelen szerződés bármely rendelkezésének érvénytelensége nem befolyásolja a szerződés 

többi rendelkezésének érvényességét, kivéve, ha a Szerződő Felek az érvénytelen rendelkezés 

nélkül a jelen szerződést nem kötötték volna meg. A Szerződő Felek az érvénytelen feltételt 

kötelesek haladéktalanul olyan érvényes rendelkezéssel helyettesíteni, amely az eredeti 

rendelkezés értelméhez vagy a Szerződő Felek szándékához a lehető legközelebb áll. 

 

10.3. Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötésére képviselőik megfelelő 

felhatalmazással rendelkeznek, továbbá részükről a jelen szerződés aláírása nem eredményezi 

más egyéb szerződés vagy jognyilatkozat megsértését.  

 

10.4. Szállító kijelenti és szavatolja továbbá, hogy a cégjegyzékbe bejegyzett, törvényesen 

működő gazdasági társaság, ellene csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás nincs 

folyamatban.  

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

Jelen szerződés magyar nyelven készült, 4 eredeti példányban. 

 

A Szerződő Felek a jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 

 

 

 

 

 

Mellékletek: 

 

- Nyilatkozat alvállalkozó bejelentéséről 

- Megrendelő közbeszerzési dokumentumai 

- Szállító ajánlata 

 

Kelt.: …………, 2016……………………………. 

 

 

 

……………………………………………      …...……………………………………… 

Megrendelő  Szállító 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

   

NYILATKOZAT ALVÁLLALKOZÓ BEJELENTÉSÉRŐL 

     a Kbt. 138.§ (3) bekezdése alapján 

 

 

Alulírott ……………………… (név), mint a(z) ……………………………… (Vállalkozó 

neve és székhelye) Vállalkozó cégjegyzésre jogosult képviselője a „Kapacitásfejlesztés a 

GENÉV Kft-nél.” tárgyú közbeszerzési eljárásban 

 

nyilatkozom  

 

hogy a Kbt. 138. § (3) bekezdése alapján az alábbi teljesítésben részt vevő alvállalkozó(ka)t 

kívánom bejelenteni Megrendelő felé: 

 

a bejelenteni kívánt 

alvállalkozó neve  

 

a bejelenteni kívánt alvállalkozó 

címe (székhelye) 

az alvállalkozói 

teljesítés tervezett 

aránya (%)  

   

   

   

   

   

 

 

Nyilatkozom, hogy a fent megnevezett alvállalkozó(k) nem áll(nak) a Kbt. 62. § (1)-(2) 

bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alatt. 

 

Nyilatkozom továbbá, hogy amennyiben a fent megjelölt tervezett teljesítési arány 

bármelyik alvállalkozó esetében megváltozna, akkor erről, azaz a tervezett új teljesítési 

arányról előzetesen írásban értesítem a Megrendelőt. Szintén előzetesen írásban 

értesítem Megrendelőt, ha új – a jelen nyilatkozatban még nem szereplő – alvállalkozót 

kívánunk bevonni a teljesítésbe. 

 

 

 

Kelt.: ………., 2016. ……………… hó …… nap 

 

 

       
……………………………… 

cégszerű aláírás 
 

 



 

   

 

GENÉV Kft. 
2330 Dunaharaszti, Bánki Donát u. 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. 

 

EGYSÉGES EURÓPAI 

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 

ÉS EGYÉB NYILATKOZATOK 



 

   

1. sz. melléklet 
 

FELOLVASÓLAP 

„Kapacitásfejlesztés a GENÉV Kft-nél.” 

 

 

 

1. Ajánlattevő neve: ……………………………………………………………………. 

 

2. Ajánlattevő székhelye (lakóhelye): …………………………………………………. 

 

3. Ajánlattevő képviselője: …………………………………………………..…………. 

 

4. Ajánlattevő adószáma: ……………………………………………………………….. 

 

 Telefon: …………….………..Telefax: ………………E-mail: ……………..……… 

 

 

Értékelési részszempontok: 

 

 

1. Ajánlati ár (egy összegben, forintban kifejezve): Nettó ………………………,-  Ft + Áfa, 

azaz bruttó ………………………. Ft  

 

2. Műszaki segítségnyújtás – rendelkezésre állási idő a jótállási idő alatt, a bejelentéstől 

számítva (órában; maximum 24 óra) ……………………. óra 

 

3. Vállalt teljesítési (szállítási) határidő a szerződéskötéstől számítva (napban, maximum 90 

nap) ……………………….. nap 

 

 

 

 

 

Kelt.:………………………, 2016…………..hó……….nap 

 

                                          

 

 

 
……………………………… 

cégszerű aláírás 
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2. sz. melléklet 

 

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/7 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE 

 

az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványának 

meghatározásáról 

 

1. MELLÉKLET 

Kitöltési útmutató 

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

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

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

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

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

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

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

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

dokumentum benyújtásának kötelezettségéből eredő adminisztratív terhek csökkentése. 

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltése során a gazdasági szereplők feladatát 

megkönnyítendő a tagállamok útmutatót bocsáthatnak ki az egységes európai közbeszerzési 

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

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

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

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

szervek vagy a közszolgáltató ajánlatkérők elektronikusan hozzáférjenek egy adott igazoláshoz. 

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

közszolgáltató ajánlatkérőknek az eljárást megindító felhívásban, az eljárást megindító felhívásban 

hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban vagy a szándék megerősítésére vonatkozó felhívásban 

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

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

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

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

közvetlenül az egységes európai közbeszerzési dokumentum elektronikus változatában jelzik, például 

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

databases/ecertis2/resources/espd/index.html
4
), amelyet a Bizottság szervezeti egységei díjmentesen 

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

elektronikus szolgáltatók és más érdekelt felek rendelkezésére bocsátani.  

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

versenypárbeszéd és innovációs partnerség esetében a részvételi kérelem mellett a gazdasági 

szereplőknek be kell nyújtaniuk a kért információk megadásával kitöltött egységes európai 

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

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

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

kapcsolatos információ kitöltése során... 
2
 Kizárási okokra vonatkozó információ. 

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

irányelv 88. cikke (5) bekezdésének harmadik albekezdését 
4
 Ez a fejlesztés alatt álló előzetes verzió linkje. Amikor rendelkezésre áll a teljes kész verzió, annak 

linkje kerül feltüntetésre, vagy egyéb módon elérhető lesz. 
5
 Összetettebb a helyzet a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások tekintetében, amelyekről a 

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

eltérő valós helyzetekre vonatkoznak.  
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eljárás nyerteséül kiválasztott ajánlattevőnek be kell nyújtania a naprakész igazolásokat és kiegészítő 

dokumentumokat.  

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

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

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

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

szociális és egyéb meghatározott szolgáltatásokra vonatkozó különös szabályok hatálya alá tartozó 

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

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

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

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

alá tartoznak-e. 

 

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

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

részét, amennyiben ez az eljárás megfelelő lefolytatásához szükséges. 

A gazdasági szereplő kizárható a közbeszerzési eljárásból, vagy ellene a nemzeti jognak megfelelően 

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

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

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

bemutatni a megkívánt kiegészítő dokumentumokat.  

A gazdasági szereplők később is felhasználhatják azt az egységes európai közbeszerzési 

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

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

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

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

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

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

...) tárolt információ felhasználásával. 

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

európai közbeszerzési dokumentum kizárólag elektronikus formában fog rendelkezésre állni, azonban 

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

egységes európai közbeszerzési dokumentumnak mind elektronikus, mind pedig papíralapú változatai 

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

szereplők számára, hogy elektronikusan töltsék ki az egységes európai közbeszerzési 

dokumentumukat, lehetővé téve számukra a felkínált lehetőségek minden előnyének 

kiaknázását (nem utolsósorban az információ újrafelhasználását). Olyan közbeszerzési 

eljárásoknál, amelyekben az elektronikus kommunikációt elhalasztották (amely legkésőbb 2018. 

április 18-ig szintén lehetséges), az ESPD-szolgáltatás lehetővé teszi a gazdasági szereplők számára 

elektronikusan kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumuk kinyomtatását papíralapú 

                                                                                                                                                         
Egységes európai közbeszerzési dokumentum bekérése szükségtelen adminisztratív terhet jelentene, vagy egyéb 

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

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

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

adódóan (a 2014/24/EU irányelv 32. cikke (2) bekezdésének c) pontja, illetve a 2014/25/EU irányelv 50. 

cikkének d) és h) pontja) vagy árutőzsdén jegyzett és vásárolt áruk esetében az ügylet egyéni sajátosságai miatt 

(a 2014/24/EU irányelv 32. cikke (3) bekezdésének c) pontja és a 2014/25/EU irányelv 50. cikkének g) pontja).

  

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

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

helyzet, és az ügylethez nem kötődnek egyéni sajátosságok; ez érvényesül a 2014/24/EU irányelv 32. cikke (2) 

bekezdésének a) pontja, (3) bekezdésének a) pontja és (4) bekezdése, valamint a 2014/25/EU irányelv 50. 

cikkének a), b) és j) pontja tekintetében.  
6
 A 2014/24/EU irányelv 74–77. cikke, és a 2014/25/EU irányelv 91–94. cikke. 

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

szerződésekről (HL L 94., 2014.3.28., 1. o.). 
8
 Lásd a 2014/24/EU irányelv 90. cikkének (3) bekezdését. 
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dokumentumként, amelyet azután az elektronikus kommunikációtól eltérő módon eljuttathatnak az 

ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek
9
. 

Az előzőkben említetteknek megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentumban a 

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

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

ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő által kért releváns információkat.  

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

 részenként 

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

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

A nyilatkozatnak emellett tartalmaznia kell, hogy a kiegészítő iratok
11

 kiállításáért melyik hatóság 

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

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

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

előírhatják
12

 számukra, hogy a kiválasztási szempontokról előírt információt egyetlen kérdésre 

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

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

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

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

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

megkülönböztető módon azonosítják be azokat a gazdasági szereplőket, amelyektől ilyen 

dokumentációt kérnek.  

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

dokumentációt bármely tagállamban közvetlenül a díjmentes nemzeti adatbázishoz történő 

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

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

a gazdasági szereplők az érintett dokumentáció beszerzéséhez szükséges információt a kiválasztási 

szempontok ellenőrzésekor fogják megadni az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató 

ajánlatkérőnek, nem pedig közvetlenül az egységes európai közbeszerzési dokumentumban.    

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

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

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

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

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

ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő a személyes adatok feldolgozásáról szóló 

95/46/EK irányelvet
13

 végrehajtó nemzeti szabályoknak megfelelően hozzáférjen a vonatkozó 

dokumentumokhoz és különösen egyes különleges adatokat, például bűncselekményekre, 

büntetőítéletekre vagy biztonsági intézkedésekre vonatkozó adatokat tartalmazó 

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

szereplők hivatalos jegyzékébe felvett vagy közjogi vagy magánjogi szervezetek által kiállított 

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

vonatkozásában benyújthatja az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek a hivatalos 

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

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

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

elmenteniük (mint pl. .xml). 
10

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

legnagyobb becsült értékének függvényében kell megállapítani. 
11

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

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

magyarázatot lásd lent. 
12

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

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

felhívnak a részvételre. 
13

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

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

1995.11.23., 31. o.). 
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jegyzékbe való felvételről az illetékes hatóság által kiadott igazolást, vagy az illetékes tanúsító 

szervezet által kibocsátott tanúsítványt. 

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

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

kell kitöltenie.  

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

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

vagy a közszolgáltató ajánlatkérő a gazdasági szereplő egységes európai közbeszerzési dokumentuma 

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

egyes igénybe vett szervezet vonatkozásában tartalmazza a releváns információkat
14

. 

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

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

minden egyes részt vevő gazdasági szereplőnek külön egységes európai közbeszerzési 

dokumentumot kell benyújtania. 

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

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

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

alá kell írnia ugyanazon egységes európai közbeszerzési dokumentumot a nemzeti szabályoktól 

függően, beleértve az adatvédelemre vonatkozó szabályokat. 

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

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

amennyiben az egységes európai közbeszerzési dokumentumot egy dokumentum csomag részeként 

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

(biztosítják)
15

. 

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

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

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

közbeszerzési dokumentum létrehozásához és kitöltéséhez.  

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

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

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

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

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

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

ajánlatkérőre vonatkozó információk 

– II. rész: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk 

– III. rész: Kizárási okok: 

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

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

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

is kötelező, míg azok a közszolgáltató ajánlatkérők, amelyek nem ajánlatkérő szervek, 

dönthetnek úgy, hogy alkalmazzák ezeket a kizárási szempontokat). 

– B: Adófizetési vagy a társadalombiztosítási járulék fizetésére vonatkozó 

kötelezettség megszegésével kapcsolatos okok (jogerős és kötelező határozat esetén 

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

Ugyanilyen feltételekkel alkalmazásuk az ajánlatkérő szervek számára is kötelező a 

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

                                                 
14

 Lásd a II. rész C. szakaszát. 
15

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

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

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

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

amennyiben az egységes európai közbeszerzési dokumentum elektronikus közbeszerzési platformba van 

illesztve, és a platform használatához elektronikus hitelesítésre van szükség. 
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közszolgáltató ajánlatkérők, amelyek nem ajánlatkérő szervek, dönthetnek úgy, hogy 

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

tagállamok nemzeti joga nem jogerős és kötelező határozatok esetén is kötelezővé 

teheti alkalmazásukat.). 

– C: Fizetésképtelenséggel, összeférhetetlenséggel vagy szakmai kötelességszegéssel 

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

amelyekben a gazdasági szereplők kizárhatók; tagállamuk kötelezővé teheti ezen okok 

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

bekezdése alapján minden közszolgáltató ajánlatkérő, függetlenül attól, hogy 

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

tagállamuk előírhatja számukra ezek alkalmazását). 

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

tagállamának nemzeti jogszabályaiban előírt kizárási okok  

– IV. rész: Kiválasztási kritériumok
16

: 

– : Az összes kiválasztási szempont általános jelzése 

– A: Alkalmasság 

– B: Gazdasági és pénzügyi helyzet 

– C: Technikai és szakmai alkalmasság 

– D: Minőségbiztosítási rendszerek és környezetvédelmi vezetési szabványok
17

 
18

 

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

 

– VI. rész: Záró nyilatkozat 

                                                 
16

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

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

kiválasztási szempontokat (IV. rész, A., B. és C. szakasz).  
17

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

európai közbeszerzési dokumentum alkalmazását minőségbiztosítási rendszerek és környezetvédelmi vezetési 

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

a 2014/24/EU irányelv 62. cikke és a 2014/25/EU irányelv 81. cikke lényegében ugyanaz. 
18

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

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

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

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

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

közbeszerzési eljárásra. Az ilyen esetekhez azonban nem alkalmazható az egységes formanyomtatvány.  
19

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

európai közbeszerzési dokumentum alkalmazását az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának 

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

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

számának bármilyen csökkentését objektív és megkülönböztetésmentes szempontok vagy szabályok alapján kell 

végezni. 
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2. MELLÉKLET 

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-szolgáltatást
20

 használták az egységes 

európai közbeszerzési dokumentum kitöltéséhez. Az Európai Unió Hivatalos lapjában közzétett 

vonatkozó hirdetmény
21

 hivatkozási adatai: 

A Hivatalos Lap S sorozatának száma [], dátum [], [] oldal,  

A hirdetmény száma a Hivatalos Lap S sorozatban : [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

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

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

lehetővé teszi a közbeszerzési eljárás egyértelmű azonosítását. 

Amennyiben nincs előírva hirdetmény közzététele az Európai Unió Hivatalos Lapjában, kérjük, 

hogy adjon meg egyéb olyan információt, amely lehetővé teszi a közbeszerzési eljárás egyértelmű 

azonosítását (pl. nemzeti szintű közzététel hivatkozási adata): [….] 

 

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

Az I. részben előírt információ automatikusan megjelenik, feltéve, hogy a fent említett ESPD-

szolgáltatást használják az egységes európai közbeszerzési dokumentum létrehozásához és 

kitöltéséhez. Ha nem, akkor ezt az információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie. 

A beszerző azonosítása
22 Válasz: 

Név:  GENÉV Kft. 

2330 Dunaharaszti, Bánki Donát u. 12. 

NUTS-kód: HU102 

Ország: Magyarország 

Nemzeti azonosítószám: AK23997 

Melyik beszerzést érinti? Válasz: 

A közbeszerzés megnevezése vagy rövid 

ismertetése
23

: 
Kapacitásfejlesztés a GENÉV Kft-nél. 

Szállítási szerződés keretében önjáró pofás törő 

berendezés beszerzése, oldal kihordószalaggal, 

kétpólusú mágnessel felszerelt fémleválasztó 

szalaggal és rádió távirányítással. 

 

                                                 
20

 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. 
21

 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 
22

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

esetén kérjük feltüntetni minden résztvevő beszerző nevét. 
23

 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)
24

: 

GINOP-1.2.2-15-2015-02247 

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 személyek
25

: 

Telefon: 

E-mail cím: 

Internetcím (adott esetben): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Általános információ: Válasz: 

A gazdasági szereplő mikro-, kis- vagy 

középvállalkozás
26

? 
[] Igen [] Nem 

Csak ha a közbeszerzés fenntartott
27

: A 

gazdasági szereplő védett műhely, szociális 

[] Igen [] Nem 

                                                 
24

 Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 pontját. 
25

 Kérjük, ismételje meg a kapcsolattartó személyekre vonatkozó információt, ahányszor szükséges. 
26

 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. 
27

 Lásd a szerződési hirdetmény III.1.5. pontját. 
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vállalkozás
28

 vagy védett munkahely-teremtési 

programok keretében fogja teljesíteni a 

szerződést? 
Ha igen, 
mi a fogyatékossággal élő vagy hátrányos 

helyzetű munkavállalók százalékos aránya? 
Ha szükséges, kérjük, adja meg, hogy az érintett 

munkavállalók a fogyatékossággal élő vagy 

hátrányos helyzetű munkavállalók mely 

kategóriájába vagy kategóriáiba tartoznak. 

 

 

 

 

 
[…] 
 

 
[….] 
 

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 minősítést
29

: 
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? 

 

 

 

 

 

 
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 

                                                 
28

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

beilleszkedése. 
29

 A hivatkozások és a minősítés, ha van ilyen, a tanúsításon szerepelnek. 
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Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat:  

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……][……] 

Részvétel formája: 
Válasz: 

A gazdasági szereplő másokkal együtt vesz részt 

a közbeszerzési eljárásban?
30 

[] Igen [] Nem 

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

formanyomtatványt nyújtson be. 

Ha igen: 
a) Kérjük, adja meg a gazdasági szereplő 

csoportban betöltött szerepét (vezető, specifikus 

feladatokért felelős, ...): 
b) Kérjük, adja meg, mely gazdasági szereplők a 

közbeszerzési eljárásban együtt részt vevő 

csoport tagjai: 
c) Adott esetben a részt vevő csoport neve: 

 
a:) [……] 
 

 
b): [……] 
 

 
c): [……] 

Részek Válasz: 

Adott esetben annak a résznek (azoknak a 

részeknek a feltüntetése, amelyekre a gazdasági 

szereplő pályázni kíván: 

[   ] 

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 

                                                 
30

 Nevezetesen egy csoport, konzorcium, közös vállalkozás vagy hasonló részeként. 
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Amennyiben igen, minden egyes érintett szervezetre vonatkozóan külön egységes európai 

közbeszerzési dokumentumban adja meg az e rész A. és B. szakaszában, valamint a III. részben 

meghatározott információkat, megfelelően kitöltve és az érintett szervezetek által aláírva.  
Felhívjuk a figyelmet, hogy ennek magában kell foglalnia azokat a szakembereket vagy műszaki 

szervezeteket, akik/amelyek nem tartoznak közvetlenül a gazdasági szereplő vállalkozásához, 

különösen a minőség-ellenőrzés felelőseit, továbbá építési beruházásra irányuló közbeszerzési 

szerződés esetében azon szakembereket vagy műszaki szervezeteket, akiket/amelyeket a gazdasági 

szereplő a beruházás kivitelezéséhez igénybe vehet.  
Amennyiben a gazdasági szereplő által igénybe vett meghatározott kapacitások tekintetében ez 

releváns, minden egyes szervezetre vonatkozóan adja meg a IV. és az V. részben meghatározott 

információkat is
31

. 

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. 

                                                 
31

 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 részvétel
32

; 

2. Korrupció
33

; 

3. Csalás
34

; 

4. Terrorista bűncselekmény vagy terrorista csoporthoz kapcsolódó bűncselekmény
35

; 

5. Pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása
36

; 

6. Gyermekmunka és az emberkereskedelem más formái
37

 

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): 
[……][……][……][……]

38 

Amennyiben igen, kérjük,
39

 adja meg a 

következő információkat: 
a) Elítélés dátuma, adja meg, hogy az 1–6. pontok 

közül melyik érintett, valamint az ítélet okát 

(okait), 

 
a) Dátum:[   ], pont(ok): [   ], ok(ok):[   ]

  
 

 
b) [……] 

                                                 
32

 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. 
33

 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. 
34

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

316., 1995.11.27., 48. o.) 
35

 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. 
36

 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. 
37

 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. 
38

 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
39

 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
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b) Határozza meg az elítélt személyét [ ]; 
c) Amennyiben az ítélet közvetlenül 

megállapítja: 

c) A kizárási időszak hossza [……] és az érintett 

pont(ok) [   ] 
Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat: (internetcím, a kibocsátó hatóság 

vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási 

adatai): [……][……][……][……]
40 

Ítéletek esetén hozott-e a gazdasági szereplő 

olyan intézkedéseket, amelyek a releváns kizárási 

okok ellenére igazolják megbízhatóságát
41

 

(öntisztázás)? 

[] Igen [] Nem  

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az 

intézkedéseket
42

: 
[……] 

B: ADÓFIZETÉSI VAGY A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK FIZETÉSÉRE VONATKOZÓ 

KÖTELEZETTSÉG MEGSZEGÉSÉVEL KAPCSOLATOS OKOK  

Adó vagy társadalombiztosítási járulék 

fizetése: 
Válasz: 

Teljesítette-e a gazdasági szereplő összes 

kötelezettségét az adók és 

társadalombiztosítási járulékok megfizetése 

tekintetében, mind a székhelye szerinti 

országban, mind pedig az ajánlatkérő szerv vagy 

a közszolgáltató ajánlatkérő tagállamában, ha ez 

eltér a székhely szerinti országtól? 

[] Igen [] Nem 

 

 
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: [……] 

                                                 
40

 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
41

 A 2014/24/EU irányelv 57. cikke (6) bekezdését végrehajtó nemzeti rendelkezésekkel összhangban. 
42

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

magyarázatnak tükröznie kell e megtett intézkedések megfelelőségét.  
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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):
 43 

[……][……][……] 

C: FIZETÉSKÉPTELENSÉGGEL, ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGGEL VAGY SZAKMAI 

KÖTELESSÉGSZEGÉSSEL KAPCSOLATOS OKOK
44

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy e közbeszerzés alkalmazásában lehetséges, hogy a következő kizárási 

okok valamelyikét a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok 

pontosabban meghatározzák. Így például a nemzeti jog rendelkezhet úgy, hogy a „súlyos 

szakmai kötelességszegés” fogalma több különböző magatartásformát takarhat.  

Esetleges fizetésképtelenség, 

összeférhetetlenség vagy szakmai 

kötelességszegés 

Válasz: 

A gazdasági szereplő tudomása szerint 

megszegte-e kötelezettségeit a 

környezetvédelmi, a szociális és a munkajog 

terén
45

? 

[] Igen [] Nem 

Ha igen, hozott-e a gazdasági szereplő olyan 

intézkedéseket, amelyek e kizárási okok ellenére 

igazolják megbízhatóságát (öntisztázás)? 

[] Igen [] Nem 

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az 

intézkedéseket: [……] 

A gazdasági szereplő a következő 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 van
46

, vagy 
e) Vagyonát felszámoló vagy bíróság kezeli, vagy 
f) Üzleti tevékenységét felfüggesztette? 
Ha igen: 

– Kérjük, részletezze: 

– Kérjük, ismertesse az okokat, amelyek 

miatt mégis képes lesz az alkalmazandó 

nemzeti szabályokat és 

üzletfolytonossági intézkedéseket 

figyelembe véve a szerződés 

teljesítésére
47

. 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 

[] Igen [] Nem 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– [……] 

– [……] 
 

 

 

 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

                                                 
43

 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
44

 Lásd a 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (4) bekezdését. 
45

 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 
46

 Lásd a nemzeti jogot, a vonatkozó hirdetményt vagy a közbeszerzési dokumentumokat. 
47

 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. 
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információkat: [……][……][……] 

Elkövetett-e a gazdasági szereplő súlyos szakmai 

kötelességszegést
48

?  

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 
 

 
[…] 
Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó 

intézkedéseket?  

[] Igen [] Nem 

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az 

intézkedéseket: [……] 

Van-e tudomása a gazdasági szereplőnek 

bármilyen összeférhetetlenségről
49

 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 

[] Igen [] Nem 

                                                 
48

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

meghatározásait. 
49

 A nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban jelzettek 

szerint. 
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ellenőrzéséhez szükséges információk 

szolgáltatása során nem tett hamis nyilatkozatot, 

b) Nem tartott vissza ilyen információt, 

c) Késedelem nélkül be tudta nyújtani az 

ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató 

ajánlatkérő által megkívánt kiegészítő iratokat, és 

d) Nem kísérelte meg jogtalanul befolyásolni az 

ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató 

ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan 

bizalmas információkat megszerezni, amelyek 

jogtalan előnyöket biztosítanának számára a 

közbeszerzési eljárásban, vagy gondatlanságból 

olyan félrevezető információkat szolgáltatni, 

amelyek érdemben befolyásolhatják a kizárásra, a 

kiválasztásra vagy az odaítélésre vonatkozó 

döntéseket. 

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

TAGÁLLAMÁNAK NEMZETI JOGSZABÁLYAIBAN ELŐÍRT KIZÁRÁSI OKOK 

Tisztán nemzeti kizárási okok Válasz: 
Vonatkoznak-e a gazdasági szereplőre azok a 

tisztán nemzeti kizárási okok, amelyeket a 

vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési 

dokumentumok meghatároznak? 

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): 

[……][……][……]
50 

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 

                                                 
50

 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
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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 

cégnyilvántartásába
51

: 

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 következő
52

 (): 

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 

év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem 

év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem 

év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem 

 

 

 

 

                                                 
51

 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. 
52

 Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik. 
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2b) A gazdasági szereplő átlagos éves árbevétele 

a területen és a vonatkozó hirdetményben vagy 

a közbeszerzési dokumentumokban előírt 

számú évben a következő
53

: 
Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat: 

(évek száma, átlagos árbevétel): 

[……],[……][…]pénznem 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……] 

3) Amennyiben az (általános vagy specifikus) 

árbevételre vonatkozó információ nem áll 

rendelkezésre a kért időszak egészére 

vonatkozóan, kérjük, adja meg a gazdasági 

szereplő létrejöttének dátumát vagy azt az 

időpontot, amikor megkezdte üzleti 

tevékenységét: 

[……] 

4) A vonatkozó hirdetményben vagy a 

közbeszerzési dokumentumokban meghatározott 

pénzügyi mutatók
54

 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 y
55

 aránya - és 

az érték): 
[……], [……]

56 
 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy 

testület, a dokumentáció pontos hivatkozási 

adatai): [……][……][……] 

5) Szakmai felelősségbiztosításának 

biztosítási összege a következő: 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat: 

[……],[……][…]pénznem 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy 

testület, a dokumentáció pontos hivatkozási 

adatai): [……][……][……] 

6) Az esetleges egyéb gazdasági vagy pénzügyi 

követelmények tekintetében, amelyeket a 

vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési 

dokumentumokban meghatároztak, a gazdasági 

szereplő kijelenti a következőket: 

Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a 

közbeszerzési dokumentumokban esetlegesen 

meghatározott vonatkozó dokumentáció 

elektronikus formában rendelkezésre áll, kérjük, 

adja meg a következő információkat: 

[……] 

 

 

 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……] 

C: TECHNIKAI ÉS SZAKMAI ALKALMASSÁG 

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az 

érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a 

vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban. 

Technikai és szakmai alkalmasság Válasz: 
1a) Csak építési beruházásra vonatkozó Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó 

                                                 
53

 Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik. 
54

 Pl. az eszközök és a források aránya. 
55

 Pl. az eszközök és a források aránya. 
56

 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
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közbeszerzési szerződések esetében: 

A referencia-időszak folyamán
57

 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: 

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 folyamán
58

 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 

magánmegrendelőket
59

: 

 
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 szervezeteket
60

 
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 

                                                 
57

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

tapasztalatot. 
58

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

régebbi tapasztalatot. 
59

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

a magánmegrendelőket az érintett szállítások vagy szolgáltatások tekintetében. 
60

 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 vizsgálatok
61

 

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 
62

kíván 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 

 
[] Igen [] Nem 
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 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. 
62

 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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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): 

[……][……][……] 

V. rész: Az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának csökkentése 

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

ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő meghatározta az ajánlattételre vagy a 

párbeszédben való részvételre felhívandó részvételre jelentkezők számának csökkentésére 

alkalmazandó objektív és megkülönböztetésmentes szempontokat vagy szabályokat. Ez az 

információ, amelyhez kapcsolódhatnak a tanúsítványokra és egyéb igazolásokra (és azok 

típusára) vonatkozó követelmények, ha vannak ilyenek, a vonatkozó hirdetményben vagy a 
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hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban található. 

Csak meghívásos eljárás, tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd és innovációs partnerség 

esetében: 

A gazdasági szereplő kijelenti a következőket: 

A számok csökkentése Válasz: 
A gazdasági szereplő a következő módon felel 

meg a részvételre jelentkezők számának 

csökkentésére alkalmazandó objektív és 

megkülönböztetésmentes szempontoknak vagy 

szabályoknak: 

Amennyiben bizonyos tanúsítványok vagy egyéb 

igazolások szükségesek, kérjük, tüntesse fel 

mindegyikre nézve, hogy a gazdasági szereplő 

rendelkezik-e a megkívánt dokumentumokkal: 

Ha e tanúsítványok vagy egyéb igazolások 

valamelyike elektronikus formában rendelkezésre 

áll
63

, kérjük, hogy mindegyikre nézve adja meg a 

következő információkat: 

[….] 

 

 

 

[] Igen [] Nem
64

 

 

 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……]
65 

VI. rész: Záró nyilatkozat 

Alulírott(ak) a hamis nyilatkozat következményeinek teljes tudatában kijelenti(k), hogy a fenti II–V. 

részben megadott információk pontosak és helytállóak.  

Alulírott(ak) kijelenti(k), hogy a hivatkozott tanúsítványokat és egyéb igazolásokat kérésre képes(ek) 

lesz(nek) késedelem nélkül rendelkezésre bocsátani, kivéve amennyiben: 

a) Az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek lehetősége van arra, hogy egy 

bármely tagállamban lévő, ingyenesen hozzáférhető nemzeti adatbázisba belépve közvetlenül 

hozzájusson a kiegészítő iratokhoz
66

, vagy 

b) Legkésőbb 2018. április 18-án
67

 az ajánlatkérő szervezetnek vagy a közszolgáltató 

ajánlatkérőnek már birtokában van az érintett dokumentáció. 
Alulírott(ak) hozzájárul(nak) ahhoz, hogy [az I. rész A. szakaszában megadott ajánlatkérő szerv vagy 

közszolgáltató ajánlatkérő] hozzáférjen a jelen egységes európai közbeszerzési dokumentum [a 

megfelelő rész/szakasz/pont azonosítása] alatt a [a közbeszerzési eljárás azonosítása: (rövid 

ismertetés, hivatkozás az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett hirdetményre, hivatkozási 

szám)] céljára megadott információkat igazoló dokumentumokhoz.  

 

Keltezés, hely, és – ahol megkívánt vagy szükséges – aláírás(ok): [……] 
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 Kérjük, egyértelműen adja meg, melyik elemre vonatkozik a válasz. 
64

 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
65

 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
66

 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.  
67

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

függően. 
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3. sz. melléklet  

 

 

NYILATKOZAT 

a Kbt. 67.§ (4) bekezdése alapján 

 

 

 

Alulírott ……………………… (név), mint a(z) ……………………………… (ajánlattevő 

neve és székhelye) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a „Kapacitásfejlesztés a 

GENÉV Kft-nél.” tárgyú közbeszerzési eljárásban a Kbt. 67.§ (4) bekezdése alapján  

 

nyilatkozom , 

 

hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti 

kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint amennyiben alkalmasságunk igazolására 

más szervezetet is igénybe veszünk, az nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti 

kizáró okok hatálya alá. 

 

 

Kelt.:………………………, 2016…………..hó……….nap     

            

      

 

 

   

……………………………… 
cégszerű aláírás 
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4. sz. melléklet 

 

NYILATKOZAT 

     a Kbt. 66.§ (6) bekezdése alapján 

 

 

Alulírott ……………………… (név), mint a(z) ……………………………… (ajánlattevő 

neve és székhelye) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a „Kapacitásfejlesztés a 

GENÉV Kft-nél” tárgyú közbeszerzési eljárásban a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján  

 

nyilatkozom  

 

a) a közbeszerzés azon részéről (részeiről), melynek teljesítéséhez alvállalkozót kívánunk  

igénybe venni: ………………………………………………………………………………… 

 

 

b) a fenti részek tekintetében az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozó(k) az 

alábbi(ak): 

 

az ajánlat 

benyújtásakor már 

ismert alvállalkozó 

neve  

 

az ajánlat benyújtásakor már 

ismert alvállalkozó címe 

(székhelye) 

a közbeszerzés azon része 

(részei), melynek teljesítésében 

az ajánlat benyújtásakor már 

ismert alvállalkozó részt vesz 

   

   

   

 

 

 

Kelt.:………………………, 2016…………..hó……….nap 

 

 

       
……………………………… 

cégszerű aláírás 
 

 

 

Kérjük az ajánlattevőket, hogy abban az esetben is nyilatkozzanak, ha nem kívánnak 

igénybe venni alvállalkozót! Ebben az esetben értelemszerűen a megfelelő sorokat húzzák 

ki vagy töltsék ki nemlegesen. 
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5. sz. melléklet 

 

 

NYILATKOZAT AZ ALKALMASSÁG IGAZOLÁSÁBAN RÉSZT VEVŐ 

SZERVEZETRŐL 

      

Alulírott ……………………… (név), mint a(z) ……………………………… (ajánlattevő 

neve és székhelye) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a „Kapacitásfejlesztés a 

GENÉV Kft-nél” tárgyú közbeszerzési eljárásban 

nyilatkozom, 

 

hogy az alkalmassági követelményeknek való megfelelés érdekében, illetve a szerződés 

teljesítéséhez az alábbi alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet(ek)et vesszük 

igénybe: 

 

Az alkalmasság igazolásában részt 

vevő szervezet neve  

 

Az alkalmasság 

igazolásában részt vevő 

szervezet címe (székhelye) 

Azon alkalmassági 

követelmény, amely 

igazolása érdekében az 

ajánlattevő ezen szervezet 

erőforrására 

(kapacitására) 

támaszkodik 

   

   

 

Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező más 

szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait 

rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67.§ (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot. A 

kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon 

köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá csatolni kell az 

ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy 

előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a 

szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés 

teljesítésének időtartama alatt. 

 

Kelt.:………………………, 2016…………..hó……….nap 

 

 

        
……………………………… 

cégszerű aláírás 
 

 

Kérjük az ajánlattevőket, hogy abban az esetben is nyilatkozzanak, ha nem vesz igénybe 

alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet! Ebben az esetben értelemszerűen a 

megfelelő sorokat húzzák ki vagy töltsék ki nemlegesen. 
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6. sz. melléklet 

 

 

AZ ALKALMASSÁG IGAZOLÁSÁBAN RÉSZT VEVŐ SZERVEZET 

NYILATKOZATA 

     a Kbt. 67.§ (1) bekezdése alapján*      

 

 

Alulírott ……………………… (név), mint a(z) ……………………………… (az 

alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet neve és székhelye) alkalmasság igazolásában 

részt vevő szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője a „Kapacitásfejlesztés a GENÉV Kft-

nél” tárgyú közbeszerzési eljárásban a Kbt. 67.§ (1) bekezdése alapján 

 

nyilatkozom, 

 

 

hogy nem állnak fenn velünk szemben a felhívásban előírt, azaz a Kbt. 62. § (1)- (2) 

bekezdéseiben foglalt kizáró okok, valamint megfelelünk a felhívásban előírt műszaki, illetve 

szakmai alkalmassági követelménynek. 

 

 

 

Kelt.:………………………, 2016…………..hó……….nap 

 

 

   

      
……………………………… 

cégszerű aláírás 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Ezen nyilatkozatot csak abban az esetben kell csatolni az ajánlatba, ha ajánlattevő a 

szerződés teljesítéséhez alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet vesz igénybe! 
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7. sz. melléklet 

 

 

NYILATKOZAT 

     a Kbt. 66.§ (2) és (4) bekezdései alapján 

 

 

Alulírott ……………………… (név), mint a(z) ……………………………… (ajánlattevő 

neve és székhelye) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 66. § (2) 

bekezdésében foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy a „Kapacitásfejlesztés a GENÉV 

Kft-nél” tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlati felhívásban és a további közbeszerzési 

dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelményt, utasítást és feltételt 

megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk. 

Elfogadjuk továbbá a dokumentáció V. fejezetét képező szállítási szerződéstervezet feltételeit 

és nyertességünk esetén a szerződést az ajánlatkérővel egyeztetett időpontban megkötjük, 

továbbá az ajánlatunkban (felolvasólap) szereplő ár ellenében maradéktalanul teljesítjük. 

 

 

A Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján kijelentem továbbá, hogy ajánlattevő a kis- és 

középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint * 

 

mikro-,  

 

kis-  

 

középvállalkozásnak minősül 

 

nem tartozik a törvény hatály alá. 

 

 

Kelt.:………………………, 2016…………..hó……….nap                                                                               

 

      

 
……………………………… 

cégszerű aláírás 
 

 

*A megfelelő rész aláhúzandó! 
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8. sz. melléklet 

 

 

NYILATKOZAT 

a Kbt. 25. § (3) és (4) bekezdései szerinti összeférhetetlenségről 

 

 

Alulírott ……………………… (név), mint a(z) ……………………………… (ajánlattevő 

neve és székhelye) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a „Kapacitásfejlesztés a 

GENÉV Kft-nél” tárgyú közbeszerzési eljárásban 

 

nyilatkozom,  

 

hogy nem áll fenn velünk szemben a Kbt. 25.§ (3) és (4) bekezdései szerinti 

összeférhetetlenségi okok, továbbá a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe ezen 

összeférhetetlenségi okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint amennyiben alkalmasságunk 

igazolására más szervezetet is igénybe veszünk, az nem tartozik ezen összeférhetetlenségi 

okok hatálya alá. 

 

Kelt.:………………………, 2016…………..hó……….nap  

 

 

       
……………………………… 

cégszerű aláírás 
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9. sz. melléklet 

 

 

 

NYILATKOZAT KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁSRÓL* 

 

 

Alulírott ……………………… (név), mint a(z) ……………………………… (ajánlattevő 

neve és székhelye) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a „Kapacitásfejlesztés a 

GENÉV Kft-nél” tárgyú közbeszerzési eljárásban 

 

nyilatkozom, 

 

hogy a ….-án kelt, …….. számú, a közbeszerzési eljárás során kibocsátott kiegészítő 

tájékoztatást megkaptuk, átvettük és jelen ajánlatunk elkészítése során azt figyelembe vettük. 

 
 

Kelt.:………………………, 2016…………..hó……….nap  

 

 

 

    

 
……………………………… 

cégszerű aláírás 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Amennyiben kiegészítő tájékoztatásra nem került sor, úgy értelemszerűen ezt a 

nyilatkozatot nem kell kitölteni! 
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10. sz. melléklet 

 

 

 

NYILATKOZAT AZ ELEKTRONIKUS FORMÁTUMBAN BENYÚJTOTT 

AJÁNLATRÓL 

 

 

Alulírott ……………………… (név), mint a(z) ……………………………… (ajánlattevő 

neve és székhelye) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a „Kapacitásfejlesztés a 

GENÉV Kft-nél” tárgyú közbeszerzési eljárásban 

 

nyilatkozom, 

 

hogy az általunk elektronikus formátumban, elektronikus adathordozón benyújtott ajánlat a 

papír alapú ajánlatunkkal mindenben megegyezik és jelszavas védelemmel nincs ellátva. 

 
 

Kelt.:………………………, 2016…………..hó……….nap  

 

 

 

 

 
……………………………… 

cégszerű aláírás 
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GENÉV Kft. 
2330 Dunaharaszti, Bánki Donát u. 12. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. 

 

MÓDOSÍTOTT 

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ 
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1 db új, önjáró pofás törő berendezés beszerzése, oldal kihordószalaggal, kétpólusú 

mágnessel felszerelt fémleválasztó szalaggal és rádió távirányítással. 

 

- hidraulikusan lehajtható oldalfalak a garatnál 

- kivehető gumiheveder az adagolón átpergő anyag termékkihordó szalagra juttatásához 

- min. 900 mm x 600 mm beadagolási méret 

- prémium törőpofák (általános felhasználás) 

- törőpofák állíthatósága 40-125 mm közötti hidraulikus résállítási lehetőséggel, a töret így 0-

60 és 0-200 mm közötti tartományba esik. Közvetlen hidraulikus hajtás, lágy automatikus 

indítással  

- termék kihordó szalag (min. 800 mm széles)  

- becsípődésgátló rendszer  

- központi zsírzó  

- késleltetett motorindítás és figyelmeztető jelzőhang  

- menetelésre figyelmeztető jelzőhang  

- motor vészleállító gomb  

- köldökzsinóros távvezérlő egység meneteléshez  

- oldal (meddő anyag) kihordószalag (min. 600 mm széles)  

- kétpólusú mágnessel szerelt fémleválasztó szalag  

- rádió távirányítású menetelés  

- törőpofák hidraulikus résállítási lehetősége szériatartozékként 

- max. 29 tonna önsúly 

- 4 m maximális üzemelési szélesség oldalsó finom anyag kihordószalaggal a szűkebb 

helyeken való használathoz 

- 3,5 m maximális magasság, a szűkebb helyeken való alkalmazáshoz 

- 14 m maximális hosszúság 

- minimum 150 tonna / óra kapacitás (az optimális feladott anyagminőség esetében) 
- hidraulikus meghajtású min. 400 mm széles lánctalp 

- min. 30° kapaszkodó képesség 

- 0,9 és 0,324 km/óra menetelési sebesség 

- termékkihordó szalag depózási magassága min. 3 m 

- termékkihordószalag depózási kapacitása: min. 36 m3 

- meddő anyag kihordószalag depózási magassága: min. 2 m 

- meddő anyag depózási kapacitása: min. 12 m3 
- minimális résállítási lehetőség: legalább 40 mm 

- Tier 4 Final/EU Stage IV dízelmotor 

 

A gép tartalmazzon egy beépített telemetriai rendszert, amely GPRS vagy műholdas kapcsolat 

révén, képes a gép állapotáról, működéséről és rendellenességeiről információkat szolgáltatni, 

továbbítani mobil eszközökökre, számítógépre. 


