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Bevezetés 

 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) alapján az MNV – 

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság, mint Ajánlatkérő 

„Vállalkozási szerződés a Poszeidon EKEIDR irat- és dokumentumkezelő rendszer 

terméktámogatási szolgáltatásainak végzésére.” tárgyú a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja szerinti 

közbeszerzési eljárást kezdeményezett. 

 

Jelen Dokumentáció – az Ajánlattételi felhívással összhangban – felvilágosítást nyújt az 

Ajánlattevők számára az eljárás második (ajánlattételi) szakaszának rendjéről, az érvényes 

ajánlattétel követelményeiről, a kitűzött feladatok tartalmáról, az Ajánlatok értékelésének 

szempontjairól, valamint a teljesítés szerződéses feltételeiről. 

 

FONTOS! 

Az Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja az Ajánlattevők figyelmét a következőkre: 

Az Ajánlattevőnek az Ajánlattételi felhívásban, illetve a Dokumentációban meghatározott tartalmi 

és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie. 

Érvénytelen az Ajánlat a Kbt. 73. § alapján. 
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I. A BESZERZÉSI ELJÁRÁS RENDJE 

 
A Dokumentációban alkalmazott sajátos kifejezések 

 
Ajánlatkérő:  a jelen Dokumentáció I. fejezet 2. pontjában meghatározott szervezet, amely a 

beszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződésben azonos a 

Megrendelővel. 
 

Ajánlattevő:  a Kbt. 3. § 1. pontjával összhangban az a gazdasági szereplő, aki (amely) a 

közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be; Nyertesként történő kihirdetése 

esetén azonos a létrejövő szerződés Vállalkozójával, függetlenül attól, hogy a 

tevékenységhez Alvállalkozót igénybe kíván venni vagy sem. 

Alvállalkozó:  a Kbt. 3. § 2. pontjával összhangban az a gazdasági szereplő, aki (amely) a 

közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az 

ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve 

a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján 

végzi, 

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

alkatrész vagy alapanyag eladóját, 

c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót; 

 

Dokumentáció: az Ajánlattevő által átvett jelen Dokumentáció, amely tartalmazza az ajánlat 

elkészítésével kapcsolatos tudnivalókat, összhangban a Kbt. 57. § - 58. §-ban 

foglaltakkal. 

 

Vállalkozási szerződés: a beszerzési eljárás nyertese és az Ajánlatkérő között létrejövő Szerződés, 

amely a teljesítés feltételeit tartalmazza (továbbiakban: Szerződés). 
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Az Ajánlatkérő 

 

 

Neve:   Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság  

  (a továbbiakban: MNV Zrt.) 

 

Székhely:  1133 Budapest, Pozsonyi út 56. 

 
 

 Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.  

 Kovácsné dr. Antal Éva 

 Címe:  1133 Budapest, Pozsonyi út 56,  

 Fax:  +36+1-237 4400  

 Tel:  +36+1-237 4295 

 e-mail: kbfcs@mnv.hu  

 

Kapcsolattartási pont – Ajánlatkérő nevében eljáró 

 

További információ a következő címen szerezhető be, az ajánlatkérő nevében eljáró szervezet: 

Hivatalos név: Szterényi Ügyvédi Iroda 

Címe: 1011 Budapest, Fő utca 14-18. "A" épület VII. emelet 

Telefon: +36 12240073 

Fax: +36 12240074 

E-mail: suvoltos@ugyvedonline.com 

 

 

Az eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó adatai: 

Név: dr. Süvöltős András 

 

e-mail: suvoltos@ugyvedonline.com 

lajstromszám:00170 
 

 

Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos, a Kbt-

ben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott írásbeli kommunikáció - ha a 424/2017. 

(XII.19) Korm. rendeletből más nem következik - elektronikus úton, a Miniszterelnökség által 

üzemeltetett elektronikus közbeszerzési rendszerben (a továbbiakban: EKR) történik. 

 

Ajánlatkérő a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: EKR rendelet) (3) bekezdés 

a)-b) pontjai alapján nem alkalmazza az elektronikus úton történő kommunikációt az eljárás 

eredményeként megkötendő a szerződés megkötésére, valamint a szerződés megkötését 

követő kommunikációra. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:kbfcs@mnv.hu
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A beszerzési eljárás tárgya 

 
„Vállalkozási szerződés a Poszeidon EKEIDR irat- és dokumentumkezelő rendszer 

terméktámogatási szolgáltatásainak végzésére.” 

 

 

 

A teljesítés helye  

 
Ajánlatkérő székhelye: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56. 

 

 

Teljesítési határidő 

 
Nyertes ajánlattevő a szerződés szerinti feladatait a szerződés hatályba lépésének napjától 2019. 

december 31-ig köteles ellátni. 

 

Az ajánlattétel költségei 

 
Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költséget az Ajánlattevőnek kell viselnie. 

Az Ajánlattevőnek nincs joga semmilyen, a Dokumentációban kifejezetten megadott jogcímen kívüli, 

egyéb – így különösen anyagi – igény érvényesítésére az Ajánlatkérővel szemben. Az ajánlattétel 

érvényességétől, illetve a beszerzési eljárás eredményességétől függetlenül az Ajánlatkérővel szemben 

ezen költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye. 

 

A dokumentáció használata 

 
Az Ajánlatkérő nem járul hozzá a Dokumentáció másolásához, csak akkor, ha az kizárólag az 

Ajánlattevő cégén belül, az ajánlat elkészítéséhez szükséges. Az Alvállalkozók számára a 

Dokumentációról a rájuk vonatkozó részekről készíthető kivonat. Az Ajánlatkérő nem járul hozzá, 

hogy a Dokumentációt másra használják, mint az ajánlat elkészítése. 

 

Az ajánlat kidolgozásának feltételei 

 
Ajánlatkérő az eljárásban a hiánypótlás lehetőségét teljes körben biztosítja a Kbt. 71. §-ban foglaltak 

szerint. 

 

Az Ajánlattételi felhívással, illetve a Dokumentációval kapcsolatos kiegészítő tájékoztatások, 

pontosítások kizárólag írásban történnek, és úgy kerülnek megadásra, hogy azok minden Ajánlattevő 

számára hozzáférhetők legyenek, és ne sértsék az Ajánlattevők esélyegyenlőségét. 

A kiegészítő tájékoztatásra egyebekben a Kbt. 56. §-ban foglaltak megfelelően alkalmazandóak. 

 

 

Felvilágosítás kérése 

 

Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet – a Kbt. 

56. §-ában foglaltaknak megfelelően – a megfelelő ajánlattétel érdekében a közbeszerzési 

dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást 

kérhet, az EKR-en keresztül az ajánlatkérőtől. 

 

A kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérő a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, 

de az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb hat nappal megadja azzal, hogy azt az 

ajánlati felhívás I.3) pontjában megjelölt EKR elérhetőségen hozzáférhetővé teszi. 
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Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a jelen közbeszerzési eljárásban érdeklődését jelző 

gazdasági szereplőnek – a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (5) bekezdése alapján – 

azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan 

jelezte. 

 

Nem tekinthető érdeklődő gazdasági szereplőnek az, aki az eljárás iránti érdeklődését a fent 

írtaktól eltérően az EKR-en kívül (pl. e-mail formájában, faxon, telefonon, stb.) jelezte.  

 

Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja az érdeklődő gazdasági szereplők (illetve 

ajánlattevők) figyelmét arra, hogy az EKR használatával, gyakorlati alkalmazásával 

kapcsolatos útmutatás, magyarázat, tájékoztatás, segítségnyújtás nem képezi a jelen 

közbeszerzési eljárás tárgyát, az érdeklődő gazdasági szereplők az ezzel kapcsolatos 

kérdéseiket, bejelentéseiket, az EKR-t üzemeltető NEKSZT Kft. (1066 Budapest, Mozsár 

utca 16.) az alábbi elérhetőségein tehetik fel, jelenthetik be: 

Ügyfélszolgálat telefonszám: +36-1-465-8899 (munkanapokon 8:00-16:00) 

Ügyfélszolgálat e-mail cím: helpdesk@nekszt.hu 

Egyéni hibabejelentés: https://ugyfelszolgalat.nekszt.hu/ 

 

Ajánlatkérő az EKR használatával, gyakorlati alkalmazásával kapcsolatosan kért 

kiegészítő tájékoztatásokat a fentiek alapján fogja megválaszolni, azaz Ajánlatkérő NEM 

ad semmiféle iránymutatást, támogatást az EKR rendszer használatát illetően, tekintettel 

arra, hogy az Ajánlatkérő ugyanolyan felhasználója csak az EKR rendszernek, mint a 

gazdasági szereplők. 

 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az előzőek szerint írásban feltett kérdés(ek)re adott 

válasz(oka)t tartalmazó tájékoztatás a közbeszerzési dokumentumok szerves részét képezi, a 

tájékoztatásban rögzítettek ajánlatba történő beépítése valamennyi ajánlattevő számára 

kötelező.  

 

Az Ajánlatkérőt nem kötik a hivatalos kiegészítő tájékoztatásokon túl, akár szóban, akár 

írásban közölt olyan magyarázatok és felvilágosítások, amelyeket alkalmazottai, vagy 

képviselői illetéktelenül tettek meg az eljárás folyamán. 
 

Az eljárás eredményének közlése 

 
A beszerzési eljárás eredményét a Kbt. 79 § (1) bekezdése szerint közli Ajánlatkérő. 

 

A beszerzési eljárás nyelve 

 
A beszerzési eljárás nyelve a magyar. Ennek megfelelően az ajánlatot magyar nyelven kell beadni. Az 

eljárás során mindennemű levelezés és szóbeli kapcsolattartás magyar nyelven történik. A magyar 

nyelv a Szerződés hivatalos nyelve is. Joghatás csak a magyar nyelven benyújtott iratokhoz, 

okmányokhoz fűződik.  

 

Az Ajánlattevő a nem magyar nyelven készült okmányokról magyar nyelvű hiteles fordítást köteles 

csatolni. Ennek hiányában az Ajánlatkérő ezen nem magyar nyelvű dokumentumok tartalmát nem 

veszi figyelembe. 

  

https://ugyfelszolgalat.nekszt.hu/
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II. AZ AJÁNLATTAL KAPCSOLATOS FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEK 

 

Az Ajánlatokat teljes mértékben a jelen Dokumentáció követelményei szerint kell 

összeállítani, a jelen fejezetnek megfelelően, az alábbi szempontok figyelembevételével: 

 
1. Az ajánlat felépítése 

 

 

Ajánlathoz csatolandó további dokumentumok / többletinformációk az ajánlattevők számára az 

ajánlati felhívás VI.3) pontja és egyéb elvárásai tekintetében 

 

 Az ajánlathoz az alábbiakat is csatolni kell: 

 ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés 

megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan [Kbt. 66. 

§ (2) bekezdése]. 

Az ajánlattételi nyilatkozatra vonatkozóan Ajánlatkérő az EKR-ben űrlapot bocsát rendelkezésre, 

amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni.  

 felolvasólapot, amelyen szerepeltetni kell az ajánlattevő (közös ajánlat esetén 

valamennyi ajánlattevő) nevét és címét, továbbá a Kbt. 68. § (4) bekezdése alapján 

azokat a főbb számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont alapján 

értékelésre kerülnek. 

A felolvasólapra vonatkozóan Ajánlatkérő az EKR-ben űrlapot bocsát rendelkezésre, 

amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként 

kitölteni.  

 Ajánlattevő nyilatkozatát, melyben megjelöli: 

a. a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez ajánlattevő 

alvállalkozót kíván igénybe venni, 

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

ismert alvállalkozókat [Kbt. 66. § (6) bekezdése], megfelelő képviseleti 

jogosultsággal rendelkező személy által aláírva. Nemleges nyilatkozat is 

csatolandó (4. sz. melléklet). 
A nyilatkozatra vonatkozóan Ajánlatkérő az EKR-ben űrlapot bocsát rendelkezésre, amelyet az 

ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni.  

 Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, 

az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és 

az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Az ajánlatnak 

tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy változásbejegyzési eljárás 

folyamatban van-e vele szemben (nemleges nyilatkozat is csatolandó). 

A nyilatkozat űrlap formájában csatolandó, továbbá adott esetben, változásbejegyzési eljárás esetén a 

többlet dokumentumok egyedileg csatolandóak az ajánlathoz .pdf kiterjesztés formátumban. 

 

 Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát a Kbt. 69. § figyelembevételével végzi. 

 

 Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását. 

 

 Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződés teljesítéséhez magyar nyelvtudás 

szükséges, illetve ennek hiányában a szerződés teljesítésének ideje alatt az ajánlattevő 
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kötelezettsége szaktolmács folyamatos biztosítása, amelynek költsége az ajánlattevőt 

terheli. 

 

 Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot forintban (HUF) kell megadni, az ajánlatok 

összehasonlíthatósága érdekében. A nem forintban (HUF) rendelkezésre álló adatok 

vonatkozásában az átszámítás alapját az MNB által közzétett devizaárfolyamok képezik. 

Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, akkor az átszámítás 

alapját az adott devizára az ajánlattevő letelepedése szerinti ország központi bankja által 

érvényes devizaárfolyamon számított euró ellenérték képezi. Az ajánlatok 

összehasonlíthatósága érdekében, az átszámítás alapját mérleg adatok esetén az üzleti év 

fordulónapján, referenciák esetében a teljesítés napján érvényes devizaárfolyamok képezik. 

 

 Az ajánlati felhívásban meghatározott határidők tekintetében az EKR rendszer 

rendszerideje az irányadó. 

 

 Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával járó összes költséget és kockázatot az 

ajánlattevőnek kell viselnie, függetlenül az eljárás eredményére. 
 

 Amennyiben az ajánlattevő, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet az 

ajánlatban – átalakulásra hivatkozással – jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az 

ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű 

másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat. 

E tekintetben űrlap nem áll rendelkezésre, egyedileg csatolandó az ajánlathoz .pdf 

kiterjesztés formátumban. 

 

 Ajánlatkérő az eljárás során - összhangban a Kbt. 71. §-ban foglaltakkal - a hiánypótlás 

lehetőségét biztosítja.  

 

 Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint az eljárás nyertesével, vagy – a nyertes 

visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot 

tevőnek minősített ajánlattevővel köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról 

szóló írásbeli összegezésben megjelölte. 

 

Az ajánlat benyújtásának formai követelményei 

A közbeszerzési eljárás során benyújtani előírt dokumentum benyújthatóak az EKR-ben 

kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy – amennyiben az adott dokumentumra űrlap 

nem áll rendelkezésre – a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában. 

Utóbbi esetben a nyilatkozat csatolható az EKR-ben legalább fokozott biztonságú elektronikus 

aláírással ellátott dokumentumként is.  

 

Ez utóbbi rendelkezés azt jelenti, hogy amennyiben egy nyilatkozatot nem űrlap 

alkalmazásával nyújtanak be az ajánlatuk részeként, úgy a nyilatkozatot nem kötelező fokozott 

biztonságú elektronikus aláírás hitelesítéssel ellátni, az benyújtható egyszerű, hitelesítés 

nélküli, beszkennelt dokumentumként is. 

 

Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy amennyiben az 

ajánlatkérő bármely benyújtandó nyilatkozatra vonatkozóan űrlapot bocsátott 

rendelkezésre, úgy az adott nyilatkozatra vonatkozó űrlap kitöltése kötelező! 
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Ahol a Kbt. vagy annak végrehajtási rendelete közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági 

kamara által hitelesített nyilatkozat benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható a papír 

alapon hitelesített dokumentum egyszerű elektronikus másolataként vagy olyan formában is, 

ahol a papír alapon vagy legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással elektronikus úton 

megtett nyilatkozatot közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági kamara – legalább fokozott 

biztonságú elektronikus aláírással vagy bélyegzővel – elektronikusan látta el hitelesítéssel. 

 

Az EKR rendszeren keresztül benyújtott ajánlat alapvetően két típusú „dokumentumból” áll: 
- kitöltött űrlapokból 

o amennyiben az ajánlatkérő bármely benyújtandó nyilatkozatra vonatkozóan űrlapot bocsátott 

rendelkezésre, úgy az adott nyilatkozatra vonatkozó űrlap kitöltése kötelező! 

o az űrlapokon aláírás nem fog szerepelni, itt az EKR rendelet 13.§ (1) bekezdése releváns, 

miszerint: „Az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében az ajánlatkérő szervezet 

vagy – az ajánlatot vagy részvételi jelentkezést a rendszerben benyújtó gazdasági szereplő 

esetében – a gazdasági szereplő képviselőjének kell tekinteni azt a személyt, aki az EKR-ben az 

ajánlatkérő szervezet vagy gazdasági szereplő részéről a nyilatkozattételhez szükséges 

hozzáféréssel és jogosultsággal rendelkezik. Az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlapot e 

vélelem alapján az ajánlatkérő szervezet, illetve a gazdasági szereplő eredeti nyilatkozatának 

kell tekinteni.”  

 

- elektronikus csatolmányként benyújtott nyilatkozatokból és dokumentumokból 

o ezen dokumentumok kapcsán Ajánlatkérő jogosult meghatározni az egyes dokumentumok 

elvárt fájlformátumát és a benyújtandó dokumentumokkal kapcsolatos egyéb elvárásait.  

 

Ezen elvárásokat Ajánlatkérő az alábbiak szerint fogalmazza meg jelen eljárásban: 

 

Ajánlatkérő a 424/2017. (XII.19) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése alapján az ajánlatban 

elektronikus csatolmányként benyújtott nyilatkozatokra és dokumentumokra vonatkozóan az 

alábbi követelményeket írja elő. 

Az elektronikus csatolmányként benyújtásra kerülő dokumentumokat .pdf kiterjesztésű 

fájlformátumban kell benyújtani. Az elektronikus csatolmányként benyújtandó 

dokumentumokat olvashatóan megjelenített, megfelelő felbontású, elektronikus másolati 

formában szükséges benyújtani. 

 

Ajánlatkérő szerkeszthető fájlformátum alkalmazását és benyújtását kizárólag azon 

dokumentumok esetében fogadja el, amelyek esetében a szerkeszthető fájlformátumban 

történő benyújtást kifejezetten előírta. 

 

A 424/2017.  (XII.19.) Korm. rendelet 5.§ (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő az alábbi 

fájlformátumokat fogadja el az eljárásban: 

o PDF formátumú fájl – olvasás ADOBE Reader XI programmal. 

o XLSX formátumú fájl – olvasás Microsoft Office 2010 (Excel) programmal. 

o ZIP formátumú fájl – olvasás PKUNZIP programmal. 

 

Az elektronikus csatolmányként benyújtásra kerülő dokumentumokat tartalmazó fájlok 

megengedett maximális mérte file-onként 25 MB (megabájt). 

 

Kérjük tárgyuknak megfelelően nevezzék el a feltöltésre kerülő fájlokat, kerüljék az 

ékezeteket és a hosszú fájlneveket. 

 

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az informatikai követelményektől az 

ajánlattevők csak és kizárólag saját felelősségükre térhetnek el. Ajánlatkérő a 424/2017. 

(XII.19) Korm. rendelet 11. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakat megfelelően alkalmazza. 
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Az ajánlatok benyújtása / felbontása 

 

A közbeszerzési eljárásban az ajánlatot írásban, elektronikusan, az EKR rendszeren keresztül, 

az ajánlati felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejártáig kell benyújtani. 

 

Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi felhívásban megadott 

ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. 

 

Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A 

beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld. 

 

Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás 

időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. 

 

Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat 

az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan 

azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi. 

 
Az ajánlat érvényességének vizsgálata; ajánlattevő kizárása 

Az ajánlatkérő az értékelés során megvizsgálja, hogy az ajánlattevő ajánlata érvényes-e.  

 

Az ajánlat érvénytelen ha (Kbt. 73. § (1) bekezdés):    

a) azt az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be; 

b) az ajánlattevőt az eljárásból kizárták; 

c) ha az ajánlattevő alvállalkozója, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet a 

62. § (1) bekezdés i) pontja, vagy az adott eljárásban felmerült magatartása alapján j) 

pontja szerinti kizáró ok miatt kizárásra került; 

d) az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági 

követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a követelményeknek való megfelelést; 

e) egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési 

dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem 

értve az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; 

f) az ajánlattevő  

fa) valamely adatot a 44. § (2)-(3) bekezdésébe ütköző módon minősít üzleti titoknak és 

ezt az ajánlatkérő hiánypótlási felhívását követően sem javítja; vagy 

fb) a 44. § (1) bekezdése szerinti indokolás a hiánypótlást követően sem megfelelő. 

 

A Kbt. 73. § (1) bekezdésben foglaltakon túl az ajánlat érvénytelen, ha aránytalanul alacsony 

ellenszolgáltatást vagy más teljesíthetetlen feltételt tartalmaz [Kbt. 72. §]. 

A Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az ajánlat különösen, ha nem felel meg 

azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a 

jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a 4. mellékletben 

felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. A Közbeszerzési 

Hatóság - a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által minden évben rendelkezésére 

bocsátott adatszolgáltatás alapján - tájékoztatást tesz közzé honlapján a Magyarországon egyes 

ágazatokban alkalmazandó kötelező legkisebb munkabérről. 

Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (5) bekezdésben előírtaknak megfelelően az alábbiak szerint adja meg 

azoknak a szervezeteknek a nevét amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § 

(4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni 

 

https://uj.jogtar.hu/
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Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ)  
Székhely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. 

Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839. 

Tel.: +36-1-476-1100 

Fax: +36-1-476-1390 

Honlap: www.antsz.hu 

 

Pénzügyminisztérium, Foglalkoztatáspolitikáért és Vállalati Kapcsolatokért Felelős 

Államtitkárság 

1051 Budapest, József nádor tér 2-4 

Postai cím: 1369 Budapest Pf.: 481. 

Telefon: +36 (l) 795-1400 

Fax: +36 (l) 318-2570 

Honlap: www.kormany.hu  

 

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 

Székhely: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23 

Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 95 

Tel.: +36-1-301-2900 

Fax: +36-1-301-2903 

Honlap: www.mbfh.hu 

 

NAV   
Székhely: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.  

Tel.: +36- 1-428-5100 

Fax: +36-1- 428-5382  

Honlap: www.nav.gov.hu  

 

Pénzügyminisztérium 
H-1051 Budapest, József nádor tér 2-4.  

Levelezési cím: 1369 Budapest Pf.: 481. 

Telefax: +36-1-795-0716  

Telefon: 

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

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

PM (Honvéd u. 13-15): +36 1 374-2700 

E-mail:ugyfelszolgalat@pm.gov.hu 

Honlap: http://www.kormany.hu/hu/penzugyminiszterium/elerhetosegek 

 

Földművelésügyi Minisztérium  

Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. 

Postai cím: 1860 Budapest 

Telefon: 06-1-795-2000 

Telefax: 06-1-795-0200  

Honlap: http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/elerhetosegek 

 

Közbeszerzési Hatóság 

Székhely: 1026 Budapest, Riadó utca 5. 

Postafiók cím: 1525. Pf. 166. 

Telefon: 06-1-882-8502 

Telefax: 06-1-882-8503 

Honlap: http://www.kozbeszerzes.hu/ 

http://www.antsz.hu/
http://www.kormany.hu/
http://www.mbfh.hu/
http://www.nav.gov.hu/
mailto:ugyfelszolgalat@pm.gov.hu
mailto:ugyfelszolgalat@pm.gov.hu
http://www.kormany.hu/hu/penzugyminiszterium/elerhetosegek
http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/elerhetosegek
http://www.kozbeszerzes.hu/
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A Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen különösen az ajánlat, ha 

a) azt az ajánlati kötöttség fennállása ellenére az ajánlattevő visszavonta; 

b) az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot határidőre nem vagy az előírt mértéknél kisebb 

összegben bocsátotta rendelkezésre; 

c) az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban előre meghatározott egy olyan összeget, amelyet 

meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné fog 

nyilvánítani, és az ajánlat ezen összeget meghaladja. 

 

Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az 

alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki (Kbt. 74. § (1) bekezdés): 

a) a kizáró okok [Kbt. 62. §] hatálya alá tartozik; 

b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. 

 

Az ajánlatkérő kizárhatja az eljárásból (Kbt. 74. § (2) bekezdés): 

a) azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [2. § (5) bekezdése], 

b) azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell 

nemzeti elbánást nyújtani [2. § (5) bekezdése]. 

Amennyiben az ajánlatkérő az ajánlatban az értékelésre kiható számítási hibát észlel - a hiba 

és a javítandó érték, valamint a javítás eredményeként meghatározott érték megjelölésével -, 

felhívja az ajánlattevőt annak javítására. A számítási hiba javításának az eredményét az 

ajánlatkérő akként állapítja meg, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen 

meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve kiszámítja az összesített ellenértéket vagy 

más - az ajánlatban megtalálható számításon alapuló - adatot. Ha a számítási hiba javítását 

nem, vagy nem az előírt határidőben, vagy továbbra is hibásan teljesítették, az ajánlat 

érvénytelen (424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 20. § (5)) 

 
Az ajánlatok elbírálása, vizsgálata 

Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az ajánlatok megfelelnek-e a 

közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.  

 

Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlat érvénytelen, és hogy van-e olyan 

gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni.  

 

Az ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelmények, a kizáró okok előzetes 

ellenőrzésére köteles az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot 

elfogadni, valamint minden egyéb tekintetben az ajánlat megfelelőségét ellenőrizni, szükség 

szerint a 71-72. § szerinti bírálati cselekményeket elvégezni. 

 

A Kbt. 69. § (2) bekezdésben foglaltak alapján megfelelőnek talált ajánlatokat az ajánlatkérő 

az értékelési szempontok szerint értékeli. 

 

Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő az értékelési 

szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő 

tűzésével felhívja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint - adott esetben - a 

82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési 

dokumentumokban előírt igazolások benyújtására.  

 

A gazdasági szereplő által ajánlatában, az ajánlatkérő erre vonatkozó, e § szerinti felhívása 

nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja és elegendő azokat 

csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők tekintetében bevonni a 

bírálatba, amely ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt felhívni. 
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Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel 

az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban 

benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint 

hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér. 

 

Ha a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti ajánlattevő nem vagy az esetleges hiánypótlást, illetve 

felvilágosítás kérést követően sem megfelelően nyújtja be az igazolásokat (ideértve azt is, ha 

az igazolás nem támasztja alá a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti egységes európai 

közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozat tartalmát, vagy azzal ellentétes), az 

ajánlatkérő ezen ajánlattevő ajánlatának figyelmen kívül hagyásával az értékelési 

szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel a Kbt. 69. § (4) 

bekezdés szerint az igazolások benyújtására.  

 

Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy a Kbt. 

69. § (4) bekezdésben foglaltak szerint nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési 

sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja 

az igazolások benyújtására. Az ajánlatkérő az összegzésben csak akkor nevezheti meg a 

második legkedvezőbb ajánlattevőt, ha az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően őt is 

felhívta az igazolások benyújtására. Az e bekezdés szerinti lehetőséggel az ajánlatkérő akkor 

élhet, ha az értékelés módszerét figyelembe véve valamelyik ajánlat figyelmen kívül hagyása 

esetén az ajánlattevők egymáshoz viszonyított sorrendje nem változik. 

 

Ha az ajánlatkérőnek az ajánlatok bírálata során alapos kétsége merül fel valamely gazdasági 

szereplő nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan, bármikor öt munkanapos határidő 

tűzésével kérheti az érintett ajánlattevőt, hogy nyújtsa be a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti 

igazolásokat. 

 
 

III. MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK 

A beszerzés tárgyát képező feladatot a megküldött ajánlattételi felhívásban, illetőleg ajánlattételi 

dokumentációban meghatározottak alapján kell végrehajtani. 

 

A beszerzés tárgya: „Vállalkozási szerződés a Poszeidon EKEIDR irat- és dokumentumkezelő 

rendszer terméktámogatási szolgáltatásainak végzésére 2.0” 

 

A megvalósítandó feladat részletesen a Vállalkozási Szerződés tervezetben olvasható és ismerhető meg 

(Lsd. Dokumentáció VIII.) 

 

 

IV. FŐ FINANSZÍROZÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK 

 

Az ellenszolgáltatás teljesítése az eljárás lezárásaként megkötött szerződésben, valamint a felhívás 12. 

pontjában foglalt feltételek szerint történik. 

A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. 

A számla kifizetése során ajánlatkérő alkalmazza a hatályos adójogszabályok előírásait. 

 

Ajánlatkérő előlegigénylésre nem ad lehetőséget. 

 

V. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE 
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Összhangban az ajánlattételi felhívásban foglaltakkal, az eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja a 

legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást megjelenítő ajánlat kiválasztása. 

 

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

csak ez lehet.  

 

A nettó árakat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget, függetlenül 

azok formájától és forrásától, pl. VÁM, különböző díjak és illetékek stb. 

 

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának 

eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához 

szükségesek. 

 

VI. ELTEKINTÉS AZ EGYSÉGES EURÓPAI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 

(ESPD) ALKALMAZÁSÁTÓL  

 

Ajánlatkérő a Kbt. 100. § (5) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy az egységes európai 

közbeszerzési dokumentum alkalmazása helyett ajánlattevő, adott esetben az alkalmasság 

igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a kizáró okok hiányára valamint az alkalmasság 

igazolására vonatkozó igazolásokat az ajánlat benyújtásával egyidejűleg köteles benyújtani. 
 

VII. IRATMINTÁK  

 

VIII. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET 
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VII. IRATMINTÁK 

 

Tartalomjegyzék1 

 

[A Kbt. 57. § (1) bekezdés b) pont szerinti, az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, 

nyilatkozatok jegyzéke] 

 

„A Poszeidon EKEIDR irat- és dokumentumkezelő rendszer terméktámogatási 

szolgáltatásának beszerzése 2.0” 

 
Dokumentumok benyújtásának 

módja 

Felolvasólap 
Amelyen szerepeltetni kell az ajánlattevő (közös ajánlat esetén 

valamennyi ajánlattevő) nevét és címét, továbbá a Kbt. 68. § (4) 

bekezdése alapján azokat a főbb számszerűsíthető adatokat, amelyek az 

értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek. 

A felolvasólapra vonatkozóan Ajánlatkérő az EKR-ben űrlapot bocsát 

rendelkezésre, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában 

köteles az ajánlat részeként kitölteni.  

ŰRLAP 

  

Ajánlattételi nyilatkozat [Kbt. 66. § (2) bek. alapján] EKR ŰRLAP 

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai 

szerint (nemleges nyilatkozat is csatolandó) 
EKR ŰRLAP 

  

Kizáró okokkal, valamint a gazdasági és pénzügyi valamint a műszaki, illetve 

szakmai alkalmassággal kapcsolatban előírt nyilatkozatok, igazolások 

  

Ajánlattevő(k) nyilatkozata a Kbt. 67. § (4) bekezdése 

tekintetében 
EKR ŰRLAP 

Opcionálisan: Cégbírósághoz benyújtott 

változásbejegyzési kérelem és az annak érkeztetéséről 

a cégbíróság által megküldött igazolás - amennyiben a 

cégkivonat szerint a cégügyében el nem bírált 

módosítás van folyamatban 

Elektronikus csatolmány 

(.pdf kiterjesztés ) 

Ajánlattevő(k) és alvállalkozó(k), illetve az alkalmasság igazolásában közreműködő 

szervezet(ek) (vagy személy(ek))egyéb igazolásai 

Opcionálisan: cégjegyzésre jogosult személytől 

származó, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 

meghatalmazás 

Az érintett gazdasági szereplő vonatkozásában 

cégjegyzésre jogosult képviselőjének felhatalmazása 

alapján más személy általi aláírás tekintetében 

csatolni kell a cégjegyzésre jogosult személytől 

Elektronikus csatolmány 

(.pdf kiterjesztés 

                                                 

 

 

 
1 A tartalomjegyzéket a benyújtásra kerülő ajánlat tartalmának megfelelően aktualizálni kell! 



 

17 
 

 
Dokumentumok benyújtásának 

módja 

származó, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 

meghatalmazást. 

Opcionális: jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító 

cégiratok, így különösen a szétválási, kiválási 

szerződést, átalakulási cégiratok 

Amennyiben az ajánlattevő, vagy az alkalmasság 

igazolásában részt vevő szervezet az ajánlatban – 

átalakulásra hivatkozással – jogelődje bármely adatát 

fel kívánja használni 

Elektronikus csatolmány 

(.pdf kiterjesztés 

Az ajánlati felhívásban előírt egyéb nyilatkozatok, igazolások 

Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban 

változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az 

ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott 

változásbejegyzési kérelmet és az annak 

érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő 

nyilatkozatát arról, hogy változásbejegyzési eljárás 

folyamatban van-e vele szemben (nemleges 

nyilatkozat is csatolandó).  

A nyilatkozat űrlap formájában 

csatolandó, továbbá adott 

esetben, változásbejegyzési 

eljárás esetén a többlet 

dokumentumok egyedileg 

csatolandóak az ajánlathoz .pdf 

kiterjesztés formátumban. 

 

  

Adott esetben - Ajánlattevő nyilatkozata a 424/2017. 

(XII.19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése szerint 
EKR ŰRLAP 

Ajánlattevő(k) nyilatkozata a kizáró okok fenn nem 

állásáról (közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai 

kamara által hitelesítve) (1. számú melléklet) 

Elektronikus csatolmány 

(.xlsx valamint .pdf kiterjesztés ) 

Közbeszerzési Dokumentum 

részeként kiadott minta alapján 

Opcionálisan: A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) 

pontjának igazolása abban az esetben, ha az 

ajánlattevő nem szerepel a köztartozásmentes 

adózói adatbázisban: 

 az illetékes adó és vámhivatal igazolása;  
vagy 

Art. szerinti együttes adóigazolás 

Elektronikus csatolmány 

(.pdf kiterjesztés ) 

 

  

 

 

Az elektronikus csatolmányként benyújtásra kerülő dokumentumokat tartalmazó 

fájlok megengedett maximális mérete file-onként 25 MB (megabájt). 

  

Egyéb igazolások / nyilatkozatok a kizáró okok tekintetében mind a 

Magyarországon, mind a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő(k) 

tekintetében 

Ajánlattevő(k) nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdés 

k) pont kb) alpontja tekintetében  
EKR ŰRLAP 

Ajánlattevő(k)  nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) 

bekezdése k) pont kc) alpontja tekintetében  
EKR ŰRLAP 
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2. számú melléklet   

 

 

EKR ŰRLAP 

 

FELOLVASÓLAP 

 

„A Poszeidon EKEIDR irat- és dokumentumkezelő rendszer terméktámogatási 

szolgáltatásának beszerzése 2.0” tárgyú Ajánlattételi dokumentációhoz 

 

 

Ajánlattevő neve:  

Ajánlattevő székhelye:  

Ajánlati ár (nettó Ft/hónap) …………………. 

 

Az Ajánlati ár, a nettó forint összegű fix havi átalányár, amely a havonta nyújtandó teljes 

ellenszolgáltatás ára és tartalmazza a szerződésben szereplő valamennyi kötelezettség szerződésszerű 

teljesítésének az árát. Amennyiben a szerződés aláírásának időpontja nem a hónap első napjára esik, az 

adott hónapra az Ajánlati ár arányos része kerül megállapításra (havi díj osztva az adott hónap 

napjainak számával, majd szorozva a tárgyhónapban a szerződés aláírásának napjától hátralévő napok 

számával). 

Az Ajánlati árat alapul véve a szerződés aláírásától 2019. december 31. napjáig tartó szerződéses 

időtartamra járó arányos Díj tartalmazza az Ajánlattételi felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési 

dokumentumokban meghatározott feladatok díját. 
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SZÁNDÉKNYILATKOZAT  

a felelősségbiztosítás megkötésére 

 
„A Poszeidon EKEIDR irat- és dokumentumkezelő rendszer terméktámogatási szolgáltatásának 

beszerzése 2.0” 

 

Alulírott …………………………… (képviseli: ………………..…………………), mint 

ajánlattevő képviselője, kijelentem, hogy amennyiben mint nyertes ajánlattevő jelen 

közbeszerzési eljárás eredményeként kihirdetésre kerülünk, úgy – különösen a harmadik 

félnek okozott károkkal szemben, saját felelősségének korlátozása nélküli – saját névre szóló, 

teljes általános, a beszerzés fő tárgyát lefedő érvényes szakmai felelősségbiztosítást kötünk, 

vagy a meglévő felelősségbiztosításunk akként kiterjesztjük, melyben az éves kárérték 

minimum 10.000.000.-Ft, a káreseményenkénti limit minimum 5.000.000 - Ft, amely a 

szerződés teljes időtartamára érvényes. 

 

Tudomásul vesszük, hogy a fentiek szerinti felelősségbiztosításra vonatkozó fedezetigazolás, 

vagy közjegyző által hitelesített másolatának a Megrendelő részére történő benyújtása a 

Szerződés megkötésének feltétele. 

 

 

Kelt:  

 

 

 

………………..……………………………… 

cégszerű aláírás 
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KÖZJEGYZŐ HITELESÍTÉS SZÜKSÉGES 

 

 

MAGYARORSZÁGON LETELEPEDETT AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA A KIZÁRÓ 

OKOK FENN NEM ÁLLÁSÁRÓL
2 

 

„A POSZEIDON EKEIDR IRAT- ÉS DOKUMENTUMKEZELŐ RENDSZER TERMÉKTÁMOGATÁSI 

SZOLGÁLTATÁSÁNAK BESZERZÉSE 2.0” 

 

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

.......…………............…………………… ajánlattevő / közös ajánlattevő3 nevében 

nyilatkozattételre jogosult, a fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással kapcsolatban  

 

nyilatkozom, 

 

hogy társaságunkkal szemben nem állnak fenn az alábbi kizáró okok, amelyek szerint nem 

lehet ajánlattevő / közös ajánlattevő4, aki: 

 

Kbt. 62. § (1) bekezdés: 

a. az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt évben 

jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem 

mentesült: 

aa. a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény), 

illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti 

bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is; 

ab. az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, vesztegetés 

nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag 

kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, valamint a Btk. 

szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés; 

ac. az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi érdekeinek 

megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás; 

ad. az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez kapcsolódó felbujtás, 

bűnsegély vagy kísérlet; 

ae. az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti terrorizmus 

finanszírozása; 

af. az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerinti 

kényszermunka; 

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

koncessziós eljárásban; 

                                                 

 

 

 
2 Ajánlattevők, közös ajánlattevők töltik ki, külön-külön! 
3 Nem kívánt rész törlendő! 
4 Nem kívánt rész törlendő. 
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ah. a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz hasonló 

bűncselekmény5 

d. tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették6; 

e. gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt három éven 

belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert7 

f. tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. 

törvény 5. § (2) bekezdés b) pontja alapján vagy az adott közbeszerzési eljárásban releváns módon c) vagy 

g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő 

tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta8 

 

Kbt. 62. § (2) bekezdés: 

a. vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak 

egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve 

személyes joga szerint az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy olyan 

személy, akivel szemben az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt az elmúlt öt 

évben jogerős ítéletet hoztak és a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült, vagy 

b. a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet az elmúlt öt 

évben - vagy ha ez rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt büntetett előélethez fűződő 

hátrányok alóli mentesüléséhez szükséges időn belül - olyan személlyel szemben hozták, aki a 

bűncselekmény elkövetésekor a gazdasági szereplő vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának 

tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti 

hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve az előbbieknek megfelelő döntéshozatali 

jogkörrel rendelkező személy volt. 

 

Kelt:  

 

……………………………… 

cégszerű aláírás910 

 
  

                                                 

 

 

 
5 A Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pontját kizárólag természetes személy gazdasági szereplő 

köteles igazolni, egyebekben e pont törölhető. 
6 Ha a gazdasági szereplő a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 

szóló 2006. évi V. törvény értelmében nem minősül cégnek, vagy ha az adott szervezet 

tevékenységének felfüggesztésére a cégbíróságon kívül más hatóság is jogosult. 
7 A Kbt. 62. § (1) bekezdés e) pontját kizárólag természetes személy gazdasági szereplő 

köteles igazolni, egyebekben e pont törölhető. 
8 Ha a nem természetes személy gazdasági szereplő nem minősül cégnek. 
9 Közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesítve! 
10 Ahol a Kbt. vagy annak végrehajtási rendelete közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági 

kamara által hitelesített nyilatkozat benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható a papír 

alapon hitelesített dokumentum egyszerű elektronikus másolataként vagy olyan formában is, 

ahol a papír alapon vagy legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással elektronikus úton 

megtett nyilatkozatot közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági kamara - legalább fokozott 

biztonságú elektronikus aláírással vagy bélyegzővel - elektronikusan látta el hitelesítéssel. 
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VIII. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSTERVEZET11 

 

(külön dokumentumként csatolva) 

 

                                                 

 

 

 
11 Ajánlattevő figyelmébe: 

Kérjük Ajánlattevőt, hogy módosítási javaslataikat a szövegszerkesztő program korrektúra (változáskövető) 

funkciójának használatával szíveskedjenek a szerződés szövegben jelezni. A módosítási javaslatokkal ellátott és 

megfelelően kiegészített szerződéstervezetet kérjük, szíveskedjenek az ajánlatukba kinyomtatva becsatolni, 

továbbá elektronikus adathordozón (CD, DVD) az ajánlatukhoz mellékelni. 

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét arra, hogy az Ajánlattevő által javasolt módosítások és kiegészítések 

elfogadásának illetve elutasításának jogát fenntartja, azok elfogadására nem köteles. 

 


