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I. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK, ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE 
 

 

1. Általános rendelkezések 

A Békés Megyei Központi Kórház (5700 Gyula, Semmelweis utca 1.)  (továbbiakban: Ajánlatkérő), 

mint ajánlatkérő „Békés Megyei Központi Kórház részére orvosi gáz beszerzése” tárgyában a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) Második Rész, XV. fejezete 

szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított. 

Jelen dokumentáció az eljárást megindító felhíváshoz kapcsolódik. 

A megfelelő ajánlattétel elősegítése érdekében az ajánlati felhívást kiegészítő Közbeszerzési 

Dokumentáció rendelkezésre bocsátásával – úgymint műszaki leírás, szerződéses feltételek, az ajánlat 

elkészítéséhez szükséges információkról szóló tájékoztatás, valamint az igazolások, nyilatkozatok 

jegyzéke, és az egységes európai közbeszerzési dokumentum mintája – Ajánlatkérő célja, hogy a Kbt. 

alapelveinek, céljainak és rendelkezéseinek legmesszemenőbb mértékig történő biztosításával elősegítse 

Ajánlattevők részére a sikeres ajánlattétel lehetőségét.  

 

Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők szíves figyelmét arra, hogy a Kbt. 2. § (7) bekezdésére 

tekintettel a Kbt-ben meghatározott szabályoktól csak annyiban lehet eltérni, amennyiben a Kbt. azt 

kifejezetten megengedi. 

 

Ajánlattevők az ajánlati felhívásban, Közbeszerzési Dokumentációban meghatározott 

követelményeknek megfelelően, valamint a releváns jogszabályi feltételek figyelembevételével 

kötelesek elkészíteni, illetve benyújtani az ajánlataikat.  

A Kbt. rendelkezéseinek, valamint a végrehajtását szolgáló és kiegészítő Kormány rendeletek 

szabályainak alapos ismerete elengedhetetlen az érvényes ajánlat összeállítása és benyújtása 

szempontjából, így a Közbeszerzési Dokumentáció összeállítása során Ajánlatkérő fontosnak tartja azok 

áttanulmányozására történő felhívást. 

 

Az Ajánlatkérő arra kéri a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy ajánlatukat szigorúan az eljárást megindító 

felhívásban és a jelen dokumentációban előírt formában és tartalommal dolgozza ki, figyelemmel 

természetesen a Kbt. és végrehajtási rendeleteinek szabályaira is. A felhívástól, vagy a dokumentációtól 

való eltérés az ajánlat érvénytelenségét vonhatja maga után. 

 

2. A dokumentációban használt fogalmak 

- Közbeszerzési dokumentáció: A közbeszerzési eljárás feltételeit és lebonyolítását ismertető 

jelen dokumentáció. 

- Ajánlat: Ajánlattevő által benyújtandó írásbeli dokumentum. 

- Ajánlatkérő: Békés Megyei Központi Kórház (5700 Gyula, Semmelweis utca 1.) 

- Ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be. 

- Közbeszerzési Törvény: 2015. évi CXLIII. törvény, a továbbiakban Kbt. 

- Alvállalkozó fogalma: 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. 

- Gazdasági szereplő: bármely természetes személy, jogi személy, egyéni cég vagy személyes 

joga szerint jogképes szervezet, vagy ilyen személyek vagy szervezetek csoportja, aki, illetve 

amely a piacon építési beruházások kivitelezését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását 

kínálja. 
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3. Az ajánlatkérő neve, címe, elérhetősége 

Ajánlatkérő neve: Békés Megyei Központi Kórház  

 

Ajánlatkérő címe:  5700 Gyula, Semmelweis utca 1.  

 

 

Az ajánlatkérő képviseletében eljár, és a kapcsolattartást végzi: 

Név: dr. Piszkor Melitta (Darázs és Társai Ügyvédi Iroda 

 nevében) 

Telefonszáma:  +36 20/3974726; +36 1/7201066  

Telefaxszáma:  +36 1/460-9877 

E-mail címe:  melitta.piszkor@tpi.hu   

 

Az eljárásban eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó:  

dr. Piszkor Melitta (lajstromszám: 00423) 

Levelezési cím: 1066 Budapest, Teréz krt. 38. I. em. 130. 

E-mail cím: melitta.piszkor@tpi.hu 

 

 

4. Közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásának módja 

4.1. A Kbt. 57. § (2) bek. alapján a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként egy ajánlattevőnek 

vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi 

határidő lejártáig. 

 

4.2. Ajánlatkérő a Kbt. 39. § (1) bek. alapján a közbeszerzési dokumentumokat elektronikus úton 

közvetlenül, korlátlanul, és teljes körűen, térítésmentesen bocsátja a gazdasági szereplők 

rendelkezésére az ajánlati felhívás közzétételének napjától az eljárást megindító felhívás I.3) 

pontjában meghatározott elektronikus elérhetőségi címen. 

 

4.3. A közbeszerzési dokumentumok elektronikus úton való elérésének igazolására ajánlattevő, 

vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó köteles a melitta.piszkor@tpi.hu e-mail címre 

az ajánlattételi határidő lejártáig – a dokumentáció mellékletében szereplő regisztrációs lap 

kitöltésével - visszaigazolást küldeni, melyben elismeri a közbeszerzési dokumentumok 

átvételét, valamint ajánlattétel esetén ezen visszaigazoló lapot az ajánlatba becsatolni. A 

regisztrációs lapon kérjük megadni a következő adatokat: a közbeszerzési dokumentumokat átvevő 

cég neve, székhelye, a kapcsolattartásra kijelölt személy neve, e-mail címe, telefon- és fax száma.   

 
4.4. Ajánlatkérő különösen azon gazdasági szereplőket tekinti az eljárás iránt érdeklődő gazdasági 

szereplőnek, akik az adataik megadásával a regisztrációs adatlapot cégszerűen aláírva a fenti 

elérhetőségre megküldik, és ezen gazdasági szereplőket veszi figyelembe az esetleges kiegészítő 

tájékoztatás, illetve az ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentumok módosítása 

vonatkozásában az értesítés során. Amennyiben tehát a gazdasági szereplő haladéktalanul nem 

küldi meg a regisztrációs adatlapot, úgy Ajánlatkérő az esetleges kiegészítő tájékoztatásokról 

vagy a közbeszerzési dokumentumok módosításáról a gazdasági szereplőnek – a tájékozódás 

megkönnyítése érdekében - nem tud értesítést küldeni. 

 
4.5. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a gazdasági szereplő felelőssége és kockázata a Felhívás I.3) 

pontjában megjelölt honlapon (URL címen) való tájékozódás! 

 

 

5. Kiegészítő tájékoztatás 

mailto:melitta.piszkor@tpi.hu
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5.1. A Kbt. 56. § (1) bekezdés alapján bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban 

ajánlattevő lehet - a megfelelő ajánlattétel érdekében - a közbeszerzési dokumentumokban 

(különösen eljárást megindító felhívás, Dokumentáció) foglaltakkal kapcsolatban írásban 

kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől. 

 

5.2. A kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérőnek a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de 

az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb hat nappal kell megadnia. 

 
5.3. Ha a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérő nem tudja a fenti határidőben megadni, vagy a 

kiegészítő tájékoztatással egyidejűleg a közbeszerzési dokumentumokat módosítja, a Kbt. 52. § (4) 

bekezdése szerint kell eljárni. 

 
5.4. Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet a fenti válaszadási határidőt megelőző negyedik 

napnál (azaz az ajánlattételi határidő lejártát megelőző tízedik napnál) később nyújtják be, 

a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek nem kötelező megadnia.  

 
5.5. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást teljes terjedelmében elérhetővé teszi a felhívás I.3. pontjában 

megjelölt címen, valamint a kiegészítő tájékoztatás nyújtásának időpontjáig az eljárás iránt 

érdeklődését jelző gazdasági szereplő részére közvetlenül is megküldi. 

 A kiegészítő tájékoztatás megadása során az ajánlatkérő nem jelöli meg, hogy a kérdést melyik 

gazdasági szereplő tette fel, valamint hogy válaszát az ajánlatkérő mely gazdasági szereplőknek 

küldte még meg. 

 

5.6. A kiegészítő tájékoztatás iránti kéréseket a melitta.piszkor@tpi.hu e-mail címre kell 

megküldeni, szerkeszthető elektronikus formátumban (WORD) (is). 

 

5.7. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatásokat a regisztrációs lapon megjelölt kapcsolattartásra kijelölt 

személy e-mail címére küldi meg. E körben ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy olyan 

elérhetőséget adjon meg, amely a megküldendő dokumentumok fogadására 24 órában alkalmas. 

Ugyancsak az Ajánlattevő felelőssége, hogy a szervezeti egységén belül a kiegészítő tájékoztatás 

időben az arra jogosulthoz kerüljön. 

 

 
6. Az ajánlat benyújtásának módja és formai követelményei 

6.1. A Kbt. 66. § (1) bekezdés szerint a gazdasági szereplőknek a közbeszerzési dokumentumokban 

meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell az ajánlatot elkészítenie és 

benyújtania. A dokumentáció rendelkezéseinek nem megfelelően benyújtott ajánlat a Kbt. 73. 

§ (1) bekezdés e) pontja szerint érvénytelen. 
 

6.2. A Kbt. 68. § (2) bekezdése alapján az ajánlatot írásban és zártan az eljárást megindító felhívásban 

megjelölt alábbi címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani 

 
Darázs & Társai Ügyvédi Iroda 

1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 31. Mfszt.1. 
 

6.3. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlat átvételét – akár közvetlenül, akár 

postai úton – munkanapokon 9:00 és 16:00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának 

napján 9:00 órától az ajánlattételi határidőig tudja biztosítani. Ajánlatkérő felhívja 

Ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlat átvétele - várakozás, sorban állás, az átvétellel 

kapcsolatos adminisztráció lebonyolításának időigénye miatt - hosszabb időt (15-30 perc) is 

igénybe vehet, ezt az ajánlatok benyújtásánál Ajánlattevő vegye figyelembe. 
 

6.4. Az ajánlat átvételéről Ajánlatkérő elismervényt állít ki, és egyben gondoskodik arról, hogy az 

átvétel időpontjától az ajánlat bontásáig az ajánlatkérőn kívül az ajánlathoz illetéktelen ne jusson. 
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Az ajánlat csomagolásának sértetlenségéről az átvétel időpontjától kezdve a bontásig az 

Ajánlatkérő köteles gondoskodni.  

 
6.5. A postán feladott ajánlatot Ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha a 

kézhezvételére a benyújtásra megjelölt címen az ajánlattételi határidőig sor került. Az Ajánlattevő 

felelőssége, ha a postai úton, gyorspostán vagy más futárszolgálattal küldött ajánlat a fentiekben 

feltüntetett időpontra, vagy megadott helyre nem érkezik meg.  

 
Az eljárás során a postán feladott hiánypótlásokat és egyéb dokumentumokat, illetve az azzal 

kapcsolatos postai küldeményeket is csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak Ajánlatkérő, 

ha annak kézhezvételére az előírt határidőig sor kerül. 

 

Az ajánlat, hiánypótlás és egyéb dokumentumok illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények 

elvesztéséből vagy elirányításából, esetleges késéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. 

 
6.6. Az ajánlattételi határidő lejárta után beérkező ajánlat érvénytelen. A Kbt. 68. § (6) bekezdése 

alapján a határidő után beérkezett ajánlat csomagolása az ajánlattevő személyének megállapítása 

céljából bontható fel, amelyről külön jegyzőkönyv kerül felvételre. 

 
6.7. Az ajánlat akkor minősül az ajánlattételi határidőn belül beérkezettnek, ha legkésőbb az ajánlattételi 

határidő lejártáig a fent megjelölt helyen, dokumentáltan (átvételi elismervénnyel igazoltan) az 

Ajánlatkérő birtokában van.  

 

6.8. Az ajánlatot 1 (egy) eredeti példányban kell beadni. Az ajánlatokat teljes terjedelmében 

elektronikus adathordozón (CD-n vagy DVD-n) is be kell nyújtani az eredeti példánnyal 

egybecsomagoltan, amelyet jelszó nélkül olvashatóan kell elkészíteni, és amelyeknek az eredeti 

példányú ajánlatról készített, nem módosítható pdf formátumú fájl(oka)t kell tartalmazni, 
valamint a részletes árajánlatot Excel formátumban is . Esetleges eltérés esetén a papír alapon 

benyújtott ajánlat az irányadó. 

Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy az elektronikus példány megegyezik 

az eredeti papíralapúval. 

Az elektronikus melléklet nem jelenti az ajánlatnak a 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet szerinti 

elektronikus benyújtását. 

 

6.9. Az ajánlatot állagsérelem nélkül nem bontható olyan kötésben (összefűzve vagy kötve) kell 

benyújtani, amelyből állagsérelem nélkül lapot kivenni, cserélni nem lehet, minden lapját 

folyamatos oldalszámozással kell ellátni. Az üres oldalakat nem kell, de lehet oldalszámozással 

ellátni. Az ajánlatot lapszámokat is tartalmazó tartalomjegyzékkel ellátva kell benyújtani. 

 

6.10. Az ajánlatot és az elektronikus adathordozót zárt, sérülésmentesen, megbonthatatlan 

csomagolásban kell benyújtani.  

Az Ajánlat lezárt csomagolását a következő felirattal kell ellátni 

„AJÁNLAT – Békés Megyei Központi Kórház – „Békés Megyei Központi Kórház részére orvosi 

gáz beszerzése” – AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ LEJÁRTA ELŐTT TILOS 

FELNYITNI!” 

Amennyiben a csomag nincs lezárva és a fentieknek megfelelő jelölésekkel ellátva, az 

Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az ajánlat elirányításáért, vagy idő előtti felbontásáért. Az 

ilyen okból idő előtt felbontott Ajánlatot érvénytelenné minősíti. 

 

 

7. Az ajánlat összeállítására vonatkozó szabályok 

7.1. Az Ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívásban, illetve a közbeszerzési dokumentumokban 

meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészíteni, 

figyelemmel a Kbt. előírásaira is.  
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7.2. Az ajánlati felhívás szerinti, valamint a jelen dokumentációban előírt igazolások és 

nyilatkozatok, adatok megadása kötelező! 

 
7.3. Az igazolásokat és a nyilatkozatokat a dokumentációban szereplő minta szerint, továbbá a Kbt.-

ben, valamint az eljárást megindító felhívásban meghatározottak szerinti tartalommal kell 

benyújtani. A dokumentációban valamely nyilatkozatra vonatkozóan szereplő nyilatkozatminta 

alkalmazását az Ajánlatkérő kizárólag ajánlja. 

 

7.4. Az ajánlatban benyújtott dokumentumokat a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján egyszerű 

másolatban is be lehet nyújtani. Amennyiben az eljárást megindító felhívás alapján valamely 

követelés érvényesítésének alapjául szolgáló iratot, igazolást, vagy nyilatkozatot szükséges 

becsatolni (pl: bankgarancia vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), úgy azt eredeti, vagy 

hiteles másolatban kell becsatolni az eredeti ajánlatban. Nem elektronikus úton történő ajánlattétel 

esetén az ajánlat 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a 66. § (2) 

bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. 

 

7.5.  Az ajánlatban lévő, minden az eljárásba résztvevő gazdasági szereplő által készített dokumentumot 

(nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy 

olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást 

kaptak. Az ajánlatban lévő nyilatkozatokat minden esetben cégszerűen kell aláírni. Ajánlatkérő 

névbélyegző használatát nem fogadja el. 

 

7.6. Az ajánlathoz csatolni kell az Ajánlattevő, alvállalkozó, az alkalmasság igazolására igénybe 

venni kívánt más szervezet nevében megtett és az ajánlathoz csatolt nyilatkozatokat aláíró(k) 

közjegyző által elkészített aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-

mintáját (egyszerű másolatban). Amennyiben a képviseletre jogosult személy(ek) 

meghatalmazása alapján adott gazdálkodó szervezet képviseletében más személy jár el, úgy 

a meghatalmazó(k) és a meghatalmazott aláírásával ellátott meghatalmazás eredeti,vagy 

egyszerű másolati példányát és a meghatalmazó(k) közjegyző által elkészített aláírási 

címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját (egyszerű másolatban) kell az 

ajánlathoz csatolni. 
 

7.7. A Kbt. 44. § (1) bekezdés alapján a gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban, valamint a 

Kbt. 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett 

ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot 

tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a 

gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági 

szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben 

részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és 

milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem 

megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. 

A gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak különösen 

a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb 

nyilvántartásból bárki számára megismerhetők, 

b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény 27. § (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat, 

c) az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az alkalmasság igazolása körében 

bemutatott 

ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve a Kbt. szerinti építés- vagy 

szolgáltatási koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó információkat 

és adatokat, 

cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre 

vonatkozó információkat és adatokat, 
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d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem értve 

a leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében a Kbt. 44. § (1) bekezdésben 

meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak, 

e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem értve a 

szakmai ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében a Kbt. 44. § (1) 

bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és a Kbt. 44. § 

(3) bekezdés alapján nincs akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak. 

A gazdasági szereplő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint 

olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a 

nyilvánosságra hozatalát, amely a Kbt. 76. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, 

de az ezek alapjául szolgáló – a Kbt. 44. § (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó - részinformációk, 

alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy ha a gazdasági szereplő meghatározott információk, 

adatok üzleti titokká nyilvánítása során a Kbt. 44. § (1)-(3) bekezdésben foglaltakat nem tartotta 

be, az ajánlatkérő hiánypótlás keretében köteles felhívni az érintett gazdasági szereplőt a megfelelő 

tartalmú dokumentum benyújtására. 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 73. § (1) bekezdés f) pontja alapján az ajánlat 

érvénytelen, ha az ajánlattevő  

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

ezt az ajánlatkérő hiánypótlási felhívását követően sem javítja; vagy 

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

 

7.8. Az ajánlatban kérjük elhelyezni a Kapcsolattartói adatlapot, amely részletesen tartalmazza az alábbi 

adatokat: 

 Kapcsolattartó személy megnevezése 

 Beosztása 

 Telefonszáma 

 Faxszáma 

 E-mail címe 

 Postai levelezési címe 

 Mobil telefonszáma 

 

7.9. Az ajánlat külső csomagolásán fel kell tüntetni: 

- az ajánlattevő nevét, székhelyét  

- a közbeszerzési eljárás megnevezését „Békés Megyei Központi Kórház 

részére orvosi gáz beszerzése”  

- „AJÁNLAT – Az ajánlattételi határidő lejárta előtt tilos felnyitni!” feliratot. 

 

8. Ajánlati biztosíték  

 

8.1. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti, melynek mértéke 600 

000,- HUF. 

 

8.2. Az ajánlati biztosítékot az ajánlattételi határidőre kell rendelkezésre bocsátani. 

 

8.3. Ajánlati biztosíték teljesíthető a Kbt. 54. § (2) bekezdés szerint formák valamelyikében. Az ajánlati 

biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő 

fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia 

vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető 

kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. 
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8.4. Közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati 

kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése (Kbt. 54. § (4) bekezdése) 

esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg. 

 

8.5. Az ajánlatban csatolni kell az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának igazolására: 

 
- az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetése esetén a befizetésről 

szóló igazolást (egyszerű másolatban is elfogadja ajánlatkérő). Az ajánlatban csatolni kell 

továbbá egy nyilatkozatot, hogy mely számlára lehet a biztosítékot visszautalni. 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a biztosíték rendelkezésre bocsátásának az előírt 

összeg ajánlatkérő számláján megtörtén jóváírása minősül, az ajánlati biztosíték 

összegének tehát az ajánlattételi határidőre ajánlatkérő számláján jóváírásra kell 

kerülnie. 

 

- pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosítása 

esetén a garancia, készfizető kezességvállaló okirat eredeti példányát. 

 

- biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény 

esetén a kötelezvény eredeti példányát. 

 

Az eredeti okiratokat az ajánlatban csatolni kell, de nem kell az ajánlat többi iratával egybefűzni. 

 

8.6. Az ajánlati biztosítékot ajánlatkérő akkor tekinti rendelkezésre bocsátottnak és ajánlatkérő által 

lehívhatónak, ha az ajánlati biztosíték összegét az Ajánlatkérő számláján jóváírták, vagy a 

megfelelő tartalmú eredeti bank vagy biztosító általi garancia-levelet, vagy a megfelelő tartalmú 

eredeti készfizető kezességet vállaló eredeti kötvényt az ajánlat megfelelően tartalmazza. 

 

8.7. A pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciának vagy készfizető kezességnek, 

készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénynek az ajánlati kötöttség időtartamáig 

érvényben kell lennie. 

 

8.8. Érvénytelen az ajánlat a Kbt. 73. § (6) bekezdésének b) pontja alapján, ha az ajánlattevő az ajánlati 

biztosítékot az ajánlatkérő által előírt határidőre nem, vagy az előírt mértéknél kisebb összegben 

bocsátotta rendelkezésre. 

 
8.9. Ha az ajánlattevő az ajánlatát az ajánlati kötöttség ideje alatt visszavonja vagy a szerződés 

megkötése az ajánlattevő érdekkörében felmerült okból hiúsul meg, az ajánlati biztosíték az 

ajánlatkérőt illeti meg, kivéve a Kbt. 131. § (9) bekezdése szerinti esetben. Az ajánlati biztosíték 

az ajánlatkérőt illeti meg abban az esetben is, ha az ajánlattevő az ajánlati kötöttséggel terhelt 

ajánlatához az ajánlatkérő felhívására nem vagy nem megfelelően nyújtja be az egységes 

európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát alátámasztó igazolásokat, és 

ajánlata ezen okból érvénytelennek minősül. 

 

8.10. Az ajánlati biztosíték a megkötött szerződést biztosító mellékkötelezettséggé nem válhat. 

 

 

 

9. Az ajánlattétel és az eljárás nyelve 
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9.1. Az ajánlattétel és az eljárás nyelve magyar.  

 

9.2. Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű dokumentummal együtt 

annak magyar nyelvű felelős fordítása is benyújtandó. Ajánlattevő felel a fordítás 

valóságtartamáért.  

 
9.3. Ajánlatkérő az alábbiakat fogadja el felelős fordításként: 

- akkreditált fordító iroda által fordított okirat, vagy 

- cégjegyzésre jogosult által tett, a fordítás helyességért/egyezőségért felelősséget vállaló 

nyilatkozattal ellátott fordítás. 

 

9.4. Joghatás kiváltására csak a magyar nyelven benyújtott (vagy a magyarra fordított) dokumentumok 

alkalmasak. 

 

 

10. Kapacitást nyújtó szervezet (alkalmasság igazolásában részt vevő más gazdasági szereplő) 

bevonása 

10.1. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy 

személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől 

függetlenül.  

Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás 

vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), 

amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.  

 

10.2. Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására 

támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó 

szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot (egységes európai 

közbeszerzési dokumentum), az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek - 

kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos 

módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. 

 

10.3. A gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmény igazolása kivételével csatolni kell az 

ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben 

vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratát, amely alátámasztja, hogy a szerződés 

teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének 

időtartama alatt.  

 

10.4. Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság 

igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt 

az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár 

megtérítéséért. 

 

10.5. A Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerint előírt 

szakemberek - azok végzettségére, képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, 

valamint releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény 

teljesítésének igazolására az ajánlattevő csak akkor veheti igénybe más szervezet 

kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés 

azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely – az ajánlattevő 

saját kapacitásával együtt – biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, 

illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja 

szerinti követelmény (gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország nyilvántartásában való 

szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy 

szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés) igazolására akkor vehető igénybe más 



11 

 

szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan 

a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége 

fennáll. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti kötelezettségvállalását tartalmazó okiratnak ezt kell 

alátámasztania. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti kötelezettségvállalásnak a referenciákra 

vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell 

alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében, 

ajánlatkérő a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a teljesítésbe történő bevonás mértéke 

e bekezdésben foglaltaknak megfelel. 

 
10.6. A gazdasági szereplő nem használhatja fel alkalmassága igazolására azokat az adatokat, 

amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként - a jogelőd kapacitást nyújtó szervezetként 

történő bevonása nélkül - maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az 

eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd megszűnt - megszűnése 

hiányában fennállna. Az ajánlattevő ebben az esetben is élhet a Kbt. 64. § szerinti lehetőséggel 

és felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban 

felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát. 

 
10.7. A Kbt. 138. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez 

az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az 

eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint 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 az ajánlattevő 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 az ajánlattevőként szerződő fél a közbeszerzési 

eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg. 

 

 

11. Közös ajánlattétel 

11.1. Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. 

 

11.2. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési 

eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni.  

A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen 

tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. 

Minden a Kbt. szerint előírt értesítés, valamint a kiegészítő tájékoztatás megadása, a hiánypótlás, 

a felvilágosítás és indoklás kérése esetében az Ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek szóló 

értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult 

képviselőnek küldi meg. 

 

11.3. Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell közös ajánlattevők közbeszerzési eljárás 

eredményeként megkötendő szerződés közös teljesítésére vonatkozó és egyetemleges 

felelősségvállalásáról szóló megállapodását (konzorciumi szerződés) legalább az alábbi 

tartalommal:  

 

- a közös ajánlattevők megnevezése,  

- a vezető konzorciumi tag (a képviselő) megjelölése azzal, hogy a képviselő korlátozás nélkül 

jogosult valamennyi konzorciumi tagot képviselni az ajánlatkérővel szemben a jelen 

közbeszerzési eljárásban és az ajánlatkérő felé megteendő, illetve megtehető 

jognyilatkozatok tekintetében, 
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- a képviselő felel az ajánlatkérővel való kapcsolattartásért,  

- a tervezett feladatmegosztás részletes ismertetése,  

- az ellenszolgáltatás konzorciumi tagok közötti  megoszlásának ismertetése, valamint külön-

külön a közös ajánlattevők azon bankszámlaszámait, ahova az elismert teljesítést követően 

a kifizetés megtörténhet, 

- valamennyi konzorciumi tag nyilatkozata arról, hogy egyetemleges felelősséget vállalnak a 

közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés szerződésszerű teljesítéséért. 

- a megállapodás az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, 

alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő (hatályba léptető), illetve 

bontó feltételtől. 

11.4. A megállapodást teljes terjedelemben, minden része tekintetében olvashatóan kötelesek közös 

ajánlattevők csatolni. 

 

11.5. Ajánlatkérő előírja, hogy amennyiben a közös ajánlattevők a megállapodást a szerződés 

teljesítése alatt módosítják, arról Ajánlatkérőt kötelesek tájékoztatni. 

 
11.6. Az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi határidő 

lejárta után változás nem következhet be. 

 

11.7. Ajánlatkérő kizárja projekttársaság létrehozását. 

 

 

12.  Alvállalkozó bevonása 

12.1. Alvállalkozó az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként 

megkötött szerződés teljesítésében az Ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, 

kivéve 

a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, 

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

alapanyag eladóját, 

c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót; 

 

12.2. A Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a nyertes ajánlattevő a szerződés 

megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a szerződés 

teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az ajánlatkérőnek 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 vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe 

venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok 

hatálya alatt. 

 

 

13.  Ajánlati ár 

13.1. Ajánlattevőnek a műszaki leírásban meghatározott, egy éves, 12 hónapos időtartamra tervezett 

mennyiségre vonatkozó összesített ellenszolgáltatási értékre kell ajánlatot tennie, és a 

felolvasólapon ezt az egyösszegű nettó ajánlati árat kell szerepeltetnie.  

 

13.2. A felolvasólapon szereplő egyösszegű nettó ajánlati ár alátámasztására ajánlattevőnek csatolnia 

kell részletes árajánlatát, a jelen dokumentáció mellékletét képező árazatlan költségvetés 

táblázat kitöltésével.  
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13.3. Valamennyi termék-tételre kötelező ajánlatot adni. Ajánlatkérő nulla (0) forint értékű ajánlati 

ár megajánlást nem fogad el, egy termék-tételre vonatkozóan sem. Az ilyen megajánlást 

tartalmazó ajánlat érvénytelen. 

 

13.4. Az ajánlati árat úgy kell meghatározni, hogy az tartalmazzon a szerződés teljesítésével 

összefüggésben felmerülő mindennemű költséget. 

 
13.5. Ajánlatkérő egyes termékek esetén az ajánlati felhívás II.2.4) pontjában meghatározott 

kiszerelési méretektől eltérő méretű kiszerelést is elfogad a műszaki leírásban foglaltak szerint.  

Amennyiben Ajánlattevő a termékeket az ajánlati felhívás II.2.4) pontjában meghatározott 

kiszerelési méretektől eltérő kiszerelésben szállítja, arról ajánlatában Ajánlattevőnek 

egyértelműen nyilatkoznia kell, megjelölve, hogy mely termék esetén milyen kiszerelési méret 

helyett milyen helyettesítő kiszerelési méretben szállít, és meg kell adnia az általa szállítandó 

helyettesítő kiszerelési méretű termék nettó egységárát is. 

Az ajánlati árak összehasonlíthatósága érdekében, az ajánlati árat Ajánlattevőnek 

ugyanakkor helyettesítő kiszerelési méretű termék szállítása esetén is az ajánlatkérő által 

a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott árazatlan költségvetés 

táblázatban (Ajánlati ár megbontása) megadott gáz töltet mennyiségnek megfelelően kell 

kiszámítania, és nettó egységárként (nettó egységár oszlop) az így számított árat kell a 

táblázatban megadnia, azaz: 

- Carboneum dioxidatum 10 l ( 7,5 kg ) esetén 7,5 kg töltetre; 

- Dinitrogenium oxydatum ( 50 l ) 37,5 kg esetén 37,5 kg töltetre; 

- Szintetikus levegő eü. célra 1,5 m3 esetén 1,5 m3 töltetre; 

- Szintetikus levegő eü. célra 40  literes (6 m3 ) esetén 6 m3 töltetre. 

 

A fenti esetben tehát az ajánlati árat Ajánlattevőnek az alábbi számítási példa szerinti metódus 

alapján kell megadnia arra a termékre vonatkozóan, amelyet helyettesítő kiszerelési méretben 

szállít. 

Példa: 

Ha Ajánlattevő a Carboneum dioxidatum ajánlati felhívásban szereplő 10 l ( 7,5 kg ) kiszerelése 

helyett 14 l ( 10 kg ) kiszerelésben szállít, az ajánlati árat akkor is a 7,5 kg töltet mennyiségre 

kell Ajánlattevőnek megadnia az alábbi számítás alapján: 

10kg-os ár osztva 10kg = egységár   

majd 7,5 Kg-os árképzés: 7,5 kg * egységár 

 

 

14.  Ajánlattevő ajánlatadási felelőssége 

14.1. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közbeszerzési dokumentumokat a legnagyobb 

körültekintéssel állította össze, azonban az ajánlattevő köteles az ajánlattételhez szükséges 

valamennyi lényeges kötelezettségről, jogról és tényről külön is meggyőződni. Az ajánlatért 

és az abban leírtak formai és tartalmi részeiért teljes mértékben az Ajánlattevő felel. 

 

14.2. Az ajánlott nyilatkozatmintákat jelen Dokumentáció mellékletei tartalmazzák. Továbbá 

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét a jelen Dokumentációban szereplő szerződés-

tervezet alapos áttanulmányozására. 

 
14.3. Amennyiben a hatályos Kbt. és a közbeszerzési dokumentumok között eltérés található, 

akkor a hatályos Kbt. szabályai irányadóak. 

 

 

15.  Ajánlattétel költségei 
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Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az 

Ajánlattevőnek kell viselnie. Az Ajánlatkérő semmilyen módon nem tehető felelőssé, vagy 

kötelezetté az előzőekben említett költségekkel kapcsolatban, a közbeszerzési eljárás 

lefolytatásának eredményétől függetlenül.  

 

 

16.  Az ajánlatok visszavonása, ajánlati kötöttség 

16.1. Az Ajánlattevő ajánlatát az ajánlattételi határidő lejártáig vonhatja vissza. 

 

16.2. Az ajánlati kötöttség időtartama: az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap, tekintettel 

arra, hogy Ajánlatkérő a 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet személyi hatálya alá tartozik. 

Ajánlatkérő az ajánlati kötöttséggel kapcsolatosan külön felhívja a figyelmet a Kbt. 131.§ (5) 

bekezdésére, mely szerint a nyertes ajánlattevő és - a (4) bekezdés szerinti esetben - a második 

legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége az ajánlatok elbírálásáról szóló 

írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától számított harminc - 

építési beruházás esetén hatvan - nappal meghosszabbodik. 

 

 

17.  Az ajánlatok felbontása 

17.1. Az ajánlattételi határidőig beérkezett ajánlatokat a bontáson résztvevő Ajánlattevők jelenlétében 

bontja fel az Ajánlatkérő, ill. a lebonyolító. 

 

17.2. Az ajánlatok felbontásakor a Kbt. szerint erre feljogosított személyek lehetnek jelen. 

 

17.3. Az ajánlatok bontásának időpontja megegyezik az ajánlattételi határidővel! 

 

17.4. A bontáskor megvizsgálásra kerül az ajánlatok sértetlensége. 

Ismertetésre kerül: 

- az ajánlattevők neve; 

- címe (székhelye, lakóhelye); 

- az értékelési szempontra megadott értékek (felolvasólap alapján);     

-  a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összege. 

 

17.5. Ha az ajánlatok bontásán egy – a Kbt. 68. § (3) bekezdése szerint jelen lévő - személy kéri, 

lehetővé kell tenni részére, az ajánlat ismertetését követően, hogy a bontáson betekinthessen a 

felolvasólapba. 

 

17.6.  A bontási eljáráson a részvétel nem kötelező, de a jelenléti ívet minden azon résztvevő 

ajánlattevőnek alá kell írni. 

 

17.7. Az ajánlatok felbontásáról és ismertetéséről az Ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet a 

bontástól számított öt napon belül megküld az összes ajánlattevőnek. 

 

 

18.  Az ajánlatok elbírálása 

18.1. A közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatok bírálata a Kbt. 69. § (2)-(7) bekezdésében, 

valamint a 81. § (4)-(5) bekezdésében foglaltak alkalmazásával történik.  

 

18.2. Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok, illetve 

részvételi jelentkezések 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 
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követelmények, a kizáró okok és a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumok előzetes 

ellenőrzésére köteles az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot 

elfogadni, valamint minden egyéb tekintetben a részvételi jelentkezés és az ajánlat megfelelőségét 

ellenőrizni, szükség szerint a Kbt. 71-72. § szerinti bírálati cselekményeket elvégezni. Az 

ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentum szerinti nyilatkozattal egyidejűleg 

ellenőrzi a nyilatkozatban feltüntetett, a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerint elérhető adatbázisok 

adatait is. 

A fentiek szerinti bírálat alapján megfelelőnek talált ajánlatokat az ajánlatkérő az értékelési 

szempontok szerint értékeli. 

 

18.3. Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő köteles az 

értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő 

határidő tűzésével felhívni a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint - adott 

esetben - a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében az eljárást 

megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó 

szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.  

 

18.4. Ha az előző 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 az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt 

nyilatkozat tartalmát, vagy azzal ellentétes), az ajánlatkérő ezen ajánlattevő ajánlatának 

figyelmen kívül hagyásával az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek 

tekinthető ajánlattevőt hívja fel az előző pont szerinti igazolások benyújtására. Az ajánlatkérő 

az eljárást lezáró döntésben csak olyan ajánlattevőt nevezhet meg nyertes ajánlattevőként, aki 

az alkalmassági követelmények, a kizáró okok és a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumok 

tekintetében a Kbt.-ben és a külön jogszabályban foglaltak szerint előírt igazolási 

kötelezettségének eleget tett.  

 

18.5. Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak 

a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő 

legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására. Az ajánlatkérő az 

összegezésben 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.  

 

18.6. 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 az igazolásokat.  

 
18.7. A gazdasági szereplő által ajánlatában az ajánlatkérő erre vonatkozó felhívása nélkül benyújtott 

igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja és azokat elegendő csak az eljárást lezáró 

döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők tekintetében bevonni a bírálatba, amely 

ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt felhívni. Amennyiben az 

ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az 

igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat 

az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be – és szükség szerint hiánypótlást rendel el, vagy 

felvilágosítást kér. 

 

18.8. Nyílt eljárásban az ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4) bekezdése alapján az eljárást megindító 

felhívásban rendelkezhet úgy, hogy a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség 

vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ebben az esetben csak 

a legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő - és ha az összegezésben meg kívánja nevezni, a 

második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő - tekintetében vizsgálja az ár vagy költség 
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aránytalanul alacsony voltát, és alkalmazza szükség esetén a Kbt. 72. § szerinti eljárást. Ha az 

ajánlattevő ajánlata aránytalanul alacsony ár vagy költség miatt érvénytelennek bizonyul, az 

értékelési sorrendben a következő ajánlattevő a helyébe lép és a szükséges bírálati 

cselekményeket ennek megfelelően kell elvégezni. (Kbt. 81. § (4) bekezdés) 

 

18.9. Az ajánlatkérő nyílt eljárásban a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján az eljárást megindító 

felhívásban rendelkezhet úgy is, hogy az ajánlatok bírálatát - az egységes európai közbeszerzési 

dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján - az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ebben 

az esetben csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő 

egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot. A Kbt. 69. § 

rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy a bírálat során ilyenkor is biztosítani 

kell, hogy az összegezésben megnevezett nyertes - és ha az összegezésben meg kívánja nevezni, 

a második legkedvezőbb ajánlatot tett - ajánlattevő ajánlatának érvényességét az eljárást lezáró 

döntést megelőzően az ajánlatkérő az ajánlattevő nyilatkozatát alátámasztó igazolások 

vizsgálatára is kiterjedően teljeskörűen elbírálja.  

 

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

visszalépése esetén, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte – 

az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített 

ajánlattevővel köti meg a szerződést. 

 

 

19.  Hiánypótlás 

19.1. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja.  

 

19.2. Az Ajánlatkérő megvizsgálja a beérkezett ajánlatot, hogy az megfelel–e az eljárást megindító 

felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírt formai és tartalmi követelményeknek, 

és amennyiben szükséges hiánypótlási felhívást küld ki. A hiánypótlásról Ajánlatkérő 

egyidejűleg, közvetlenül, írásban tájékoztatja az összes Ajánlattevőt, megjelölve a hiánypótlási 

határidőt, továbbá ajánlatonként a pótlandó hiányokat. Ajánlatkérő tájékoztatja az 

ajánlattevőket, hogy a Kbt. 71. § (3) bekezdésében található ’ajánlatban szereplő iratok 

kiegészítése’ lehetőséget úgy értelmezi és alkalmazza, hogy az ajánlatot hiányzó iratokkal is ki 

lehet egészíteni. 

 
19.3. A hiánypótlást követően az Ajánlatkérő szükség esetén elrendelhet újabb hiánypótlást, ha a 

korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban nem szereplő hiányt észlel, és ezt az Ajánlattevő önként 

sem pótolta. Nem köteles az ajánlatkérő újabb hiánypótlást elrendelni, ha a hiánypótlással az 

ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e 

gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. 

 
19.4. Ha az Ajánlatkérő újabb hiánypótlást biztosít, a korábbi hiánypótlási körben megjelölt hiányok 

a későbbi hiánypótlások során már nem pótolhatók. 

 
19.5. Mindaddig, amíg bármely ajánlattevő számára hiánypótlásra határidő van folyamatban, az 

ajánlattevő pótolhat olyan hiányokat, amelyre nézve az ajánlatkérő nem hívta fel a 

hiánypótlásra. 

 
19.6. A hiányok pótlása – melynek keretében az ajánlatban szereplő iratokat módosítani és 

kiegészíteni is lehet – kizárólag arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen a felhívás, a 

dokumentáció, vagy a jogszabályok előírásainak.  

 
19.7. A hiánypótlás  

a) nem járhat a Kbt. 2. § (1)-(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével és 
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b) annak során az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses 

kötelezettsége végrehajtásának módjára vagy a szerződés más feltételeire vonatkozó dokumentum 

tekintetében csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba javítható vagy hiány 

pótolható, továbbá átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat) 

valamely tétele és egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek 

változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között 

az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja. 

 

20.  Számítási hiba 

A Kbt. 71. § (11) bekezdése alapján, 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. 

 

 

21.  Felvilágosítás kérése 

21.1. A Kbt. 71. §-a alapján az ajánlatok elbírálása során az Ajánlatkérő írásban és a többi Ajánlattevő 

egyidejű értesítése mellett, határidő megadásával felvilágosítást kérhet az ajánlattevőtől az 

ajánlatban található nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának 

tisztázása érdekében.  

 

21.2. A felvilágosítás megadása 

a) nem járhat a Kbt. 2. § (1)-(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével és 

b) annak során az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses 

kötelezettsége végrehajtásának módjára vagy a szerződés más feltételeire vonatkozó dokumentum 

tekintetében csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba javítható vagy hiány 

pótolható, továbbá átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat) 

valamely tétele és egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek 

változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között 

az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja. 

 

22.  Aránytalanul alacsony ár és egyéb aránytalan vállalások 

22.1. Az Ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó 

adatokat, valamint indoklást kér a Kbt. 72. § szerint az ajánlattevőktől abban az esetben, 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. 

 

22.2. 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. 

 
22.3. 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. 
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22.4.  Az Ajánlatkérő az ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint indoklást kér a Kbt. 

72. § szerint abban az esetben is, ha az ajánlatnak valamely egyéb eleme tartalmaz 

teljesíthetetlennek ítélt kötelezettségvállalást. Ebben az esetben az ajánlatkérő érvénytelennek 

nyilvánítja az ajánlatot, ha a közölt információk nem indokolják megfelelően, hogy az adott 

kötelezettségvállalás teljesíthető. 

 

 

23.  Az ajánlatok értékelése 

23.1. Az ajánlatok értékelési szempontja: a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont. 

 

23.2. Az értékelési szempontok és az azok súlyszámai: 

 

Részszempont Súlyszám 

Teljes nettó éves – 12 hónap mennyiségre vonatkozó – 

ajánlati ár (Ft) 
80 

Hibaelhárítás megkezdése a helyszínen a bejelentéstől 

számítottan (óra, a legkedvezőbb vállalás 3 óra, a 

legkedvezőtlenebb vállalás 72 óra) 

10 

Műszaki segítségnyújtás elérhetősége telefonon, vagy e-

mailben (óra/hét, legkedvezőbb vállalás 168 óra/hét, 

legkedvezőtlenebb vállalás 0 óra/hét) 

10 

 

 

23.3. Az ajánlatok értékelésekor az egyes részszempontokra adható pontszám alsó határa 0 pont, felső 

határa 10 pont, amely minden részszempont esetében azonos. 

 

23.4. A módszer meghatározása, amellyel a ponthatárok közötti pontszám megadásra kerül az alábbi: 
 

1. rész-szempont: Teljes nettó éves – 12 hónap mennyiségre vonatkozó – ajánlati ár (Ft) 

 

Ajánlati árként az éves, azaz 12 hónapra kalkulált összesített nettó ajánlati árak kerülnek 

összehasonlításra. 

 

A teljes nettó éves – 12 hónap mennyiségre vonatkozó – ajánlati árat forintban kell megadni. 

 

Ajánlatkérő számára az ajánlat tárgya szerinti Teljes nettó éves – 12 hónap mennyiségre 

vonatkozó – ajánlati árat (Ft) illetően a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb.  

 

Az 1. rész-szempont esetén Ajánlatkérő az ajánlatoknak az elbírálás részszempontjai szerinti 

tartalmi elemeit a ponthatárok között értékeli úgy, hogy a legjobb tartalmi elemre az értékelési 

pontszám maximumát adja. A többi ajánlat részszempont szerinti pontszáma a legjobb tartalmi 

elemhez viszonyított fordított arányosság szerint kerül megállapításra. 

 

Az 1. részszempont esetében a pontszámok megállapítása az alábbi képlet alapján történik: 

Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési 

szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) VI. pont 1. sz. 

melléklet A. relatív értékelési módszerek 1. pont b) pont ba) alpont szerinti  "fordított arányosítás" 

módszere:  

 

P = A legjobb/A vizsgált * (P max – P min) + Pmin. 

 

ahol  



19 

 

  

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  

Pmax: a pontskála felső határa  

Pmin: a pontskála alsó határa  

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme  

Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme  

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;  

 
 

 

2. rész-szempont: Hibaelhárítás megkezdése a helyszínen a bejelentéstől számítottan (óra, a 

legkedvezőbb vállalás 3 óra, a legkedvezőtlenebb vállalás 72 óra) 

 

A 2. rész-szempont esetén ajánlattevőnek arra vonatkozóan kell ajánlatot tennie, hogy az 

ajánlattevő által bérbe adott cseppfolyós oxigén tartályok, annak szerelvényei, a távfelügyeleti 

rendszer vagy a gázpalackok meghibásodása esetén a bejelentéstől számított hány órán belül 

vállalja a hibaelhárítás megkezdését a helyszínen. 

 

Ajánlatkérő számára a legrövidebb időtartam a legkedvezőbb. 

 

A legkedvezőtlenebb megajánlás a bejelentéstől számított 72 óra, ennél hosszabb idejű 

megajánlást Ajánlatkérő nem fogad el, a bejelentéstől számított 72 óránál hosszabb idejű 

megajánlást tartalmazó ajánlatot Ajánlatkérő érvénytelenné nyilvánítja. 

 

A bejelentéstől számított 3 óra a 2. részszempont azon legkedvezőbb szintje, amelyre és az annál 

még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot 

ad Ajánlatkérő. 

Ajánlatkérő az általa alkalmazott, alábbi képletbe akkor is az általa meghatározott legkedvezőbb 

értéket (3 óra) helyettesíti be, ha valamely ajánlattevő ennél kedvezőbb megajánlást tesz. 

 

A 2. rész-szempont esetén Ajánlatkérő az ajánlatoknak az elbírálás részszempontjai szerinti 

tartalmi elemeit a ponthatárok között az alábbiak szerint értékeli: 

 

Azok az ajánlatok, melyek a tárgyi értékelési szempont tekintetében a legkedvezőtlenebb értéket 

tartalmazzák (72 óra), az értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező pontszámot 

(0 pontot); a legkedvezőbb (3 óra) vagy annál kedvezőbb értéket tartalmazó ajánlatok pedig 

egyaránt az értékelés során adható pontszám felső határával megegyező pontszámot (10 pontot) 

kapnak. A két szélső (legkedvezőtlenebb és legkedvezőbb) érték közé eső megajánlás pedig a két 

szélső értéktől való távolságok arányának megfelelően kerül pontozásra. 

 

A 2. részszempont esetében a pontszámok megállapítása az alábbi képlet alapján történik: 

 

P = (Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax – Pmin) 

+ Pmin 

 

ahol  

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  

Pmax: a pontskála felső határa  

Pmin: a pontskála alsó határa 

Alegkedvezőbb: a legkedvezőbb érték, amire ajánlatkérő a maximális pontszámot adja  

Alegkedvezőtlenebb: a legkedvezőtlenebb érték, amire ajánlatkérő a minimális pontszámot adja  

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

A 2. értékelési rész-szempontra kizárólag egész (óra) számok adhatók megajánlásként. (Esetleges 

törtszám feltüntetése esetén is kizárólag az egész óra szám érték kerül értékelésre.) 
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3. rész-szempont: Műszaki segítségnyújtás elérhetősége telefonon, vagy e-mailben (óra/hét, 

legkedvezőbb vállalás 168 óra/hét, legkedvezőtlenebb vállalás 0 óra/hét) 

 

Ajánlatkérő a műszaki segítségnyújtás elérhetősége telefonon, vagy e-mailben biztosítása alatt az 

alábbiakat érti: a nyertes ajánlattevő által bérbe adott cseppfolyós oxigén tartályok, annak 

szerelvényei, a távfelügyeleti rendszer vagy a gázpalackok meghibásodása esetén a hiba 

bejelentése, és – a hiba jellegétől függően - a helyszíni hibaelhárításban segíteni tudó a 

gázrendszerek üzemeltetésben képzett személlyel történő kapcsolatfelvétel lehetősége 

telefonon, vagy e-mailben. 
 

A 3. rész-szempont esetén Ajánlattevőnek arra vonatkozóan kell megajánlást tennie, hogy heti 

hány órában biztosítja a fentiek szerinti műszaki segítségnyújtás elérhetőségét. 

Ajánlatkérő számára a 0-24 órában a hét 7 napján, azaz heti 168 órában elérhető műszaki 

segítségnyújtás biztosítása a legkedvezőbb. Tekintettel arra, hogy a heti 168 órát meghaladó 

megajánlás lehetetlen teljesítést jelentene, a heti 168 órát meghaladó megajánlást tartalmazó 

ajánlat érvénytelen. Amennyiben Ajánlattevő egyáltalán nem biztosítja a fentiek szerinti műszaki 

segítségnyújtás elérhetőségét, a felolvasólapon „0 óra/hét” megajánlást kell feltüntetni.   

 

A 3. rész-szempont esetén Ajánlatkérő az ajánlatoknak az elbírálás részszempontjai szerinti 

tartalmi elemeit a ponthatárok között az alábbiak szerint értékeli: 

 

Azok az ajánlatok, melyek a tárgyi értékelési szempont tekintetében a legkedvezőtlenebb értéket 

tartalmazzák (0 óra/hét), az értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező 

pontszámot (0 pontot); a legkedvezőbb értéket (168 óra/hét) tartalmazó ajánlatok pedig az 

értékelés során adható pontszám felső határával megegyező pontszámot (10 pontot) kapnak. A 

két szélső (legkedvezőtlenebb és legkedvezőbb) érték közé eső megajánlás pedig a két szélső 

értéktől való távolságok arányának megfelelően kerül pontozásra. 

 

A 3. részszempont esetében a pontszámok megállapítása az alábbi képlet alapján történik: 

 

P = (Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax – Pmin) 

+ Pmin 

 

ahol  

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  

Pmax: a pontskála felső határa  

Pmin: a pontskála alsó határa 

Alegkedvezőbb: a legkedvezőbb érték, amire ajánlatkérő a maximális pontszámot adja  

Alegkedvezőtlenebb: a legkedvezőtlenebb érték, amire ajánlatkérő a minimális pontszámot adja  

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 

 

A 3. értékelési rész-szempontra kizárólag egész (óra) számok adhatók megajánlásként. (Esetleges 

törtszám feltüntetése esetén is kizárólag az egész óra szám érték kerül értékelésre.) 

 

 

23.5. A pontozás mindegyik rész-szempont esetében két tizedesjegy pontossággal történik. 
 

23.6. A rész-szempontok pontszámai megszorzásra kerülnek a rész-szempont eljárást megindító 

felhívásban meghatározott súlyszámával, és ezek a súlyozott pontszámok kerülnek összesítésre. 

Az így kapott eredmény adja az ajánlat összesített pontszámát. A nyertes a legmagasabb 

összesített pontszámot elérő ajánlattevő lesz. 
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24.  Az eredményhirdetés 

Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor írásbeli összegezést készít, melyet, az 

ajánlatkérő faxon vagy elektronikus úton megküld minden ajánlatot benyújtott ajánlattevő részére. 

 

25.  Kapcsolattartás 

25.1. Ajánlatkérő az eljárás iránt érdeklődésüket jelző gazdasági szereplők részére a regisztrációs 

lapon megjelölt kapcsolattartó útján, illetve az ajánlattevők részére a kapcsolattartói információs 

adatlapon megjelölt kapcsolattartó útján küldi meg a közbeszerzési eljárás során az eljárással 

kapcsolatos tájékoztatásokat, információkat, dokumentumokat. 

 

25.2. Gazdasági szereplő, illetve Ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy olyan elérhetőséget adjon 

meg, amely a megküldendő dokumentumok fogadására 24 órában alkalmas. Ugyancsak 

gazdasági szereplő, illetve ajánlattevő felelőssége, hogy a szervezeti egységén belül az eljárással 

kapcsolatos tájékoztatások, információk, dokumentumok időben az arra jogosulthoz kerüljön. 

 

25.3. Ajánlatkérő ajánlattevőkkel elsősorban e-mailen tartja a kapcsolatot, illetve küldi meg az 

eljárással kapcsolatos dokumentumokat. Ajánlatkérő kéri, hogy a kézbesítési és olvasási 

visszaigazolást minden e-mail esetében küldjék meg az Ajánlatkérő eljárást lebonyolító 

megbízottja e-mail címére. 

 

 

26.  Ajánlatkérő tájékoztatása a Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján 

Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a környezetvédelmi, szociális és munkajogi 

követelményekről, vonatkozó kötelezettségekről az alábbiak szerint kérhető tájékoztatás: 

Nemzetgazdasági Minisztérium 

Munkavédelmi Főosztály 

1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2. 

Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481. 

Telefon: (06 80) 204-292; (06 1) 896-3002 

Fax: (06 1) 795-0884 

Email: munkavedelmi-foo@ngm.gov.hu  

 

A tájékoztatással és tanácsadással kapcsolatos feladatok ellátása az alábbiak szerint működik: 

A megyeszékhelyeken, a helyszínen, a Fővárosi, Megyei Kormányhivatalok Munkavédelmi és 

Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége (elérhetőségeik megtalálhatók a 

http://www.ommf.gov.hu/index.php honlap „Elérhetőségek” Munkavédelmi Felügyelőségek menüben) 

segíti tájékoztatással és tanácsadással a munkáltatókat és munkavállalókat, a munkavédelmi 

képviselőket, továbbá az érdekképviseleteket munkavédelemmel kapcsolatos jogaik gyakorlásában, 

kötelezettségeik teljesítésében. 

Munkavédelmi Tanácsadó Szolgálat: 

munkavedelem-info@ngm.gov.hu 

Ingyenes (zöld) telefonszáma: (06 80) 204-292 

 

A környezetvédelmi hatósági hatáskörben eljáró illetékes megyei (fővárosi) kormányhivatalok 

elérhetőségeik: a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek internet-címen találhatók. 

 

 

Nemzetgazdasági Minisztérium 

H-1051 Budapest, József nádor tér 4.  
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Levelezési cím: 1369 Budapest Pf.: 481.  

Telefon: +36-06-1-374-2700 

Fax: +36-06-1-374-2925  

E-mail: ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu 

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

 

NAV   

Székhely: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.  

Tel.: +36- 1-428-5100 

Fax: +36-1- 428-5382  

Honlap: www.nav.gov.hu 

 

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/ 

 

 

27.  További rendelkezések 

27.1. Árfolyamok: Az ajánlatban – esetlegesen – EUR-ban vagy más devizában előforduló 

összegeket Ajánlatkérő  

- a beszámolóból származtatható adatok tekintetében a mérleg fordulónapján érvényes, 

- az árbevételre vonatkozó nyilatkozat tekintetében az adott év utolsó napján érvényes Magyar 

Nemzeti Bank által közzétett HUF/EUR vagy HUF/egyéb deviza árfolyamon veszi figyelembe. 

Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az 

ajánlattevő saját központi bankja által felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított 

euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. 

Átszámítás esetén Ajánlattevőnek az ajánlatában közölnie kell az alkalmazott árfolyamot.  

Az ajánlatban bemutatott referenciák esetében – esetlegesen – a különböző devizák forintra 

történő átszámításánál az ajánlattevőnek a teljesítés napján érvényes, Magyar Nemzeti Bank által 

közzétett HUF/EUR vagy HUF/egyéb deviza árfolyamokat veszi figyelembe az Ajánlatkérő. 

Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az 

ajánlattevő saját központi bankja által felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított 

euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. 

Az ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívás III.1.4. M1) pontban meghatározott alkalmassági 

feltétel igazolásához az alkalmazott átszámítási árfolyamot meg kell adnia ajánlatában akként, 

hogy feltünteti az általa irányadónak tartott értéket és devizanemet, majd ezt követően feltünteti 

az átszámításnak megfelelő értéket. 

27.2. A közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározások – az esélyegyenlőségi 

szempontokat figyelembe véve – csak a szállítandó termékek minőségi követelményeinek 

definiálására szolgálnak. Az esetleges típus nevek csupán a minőség meghatározására 

szolgálnak, minden esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés azokhoz hozzáértendő. Az 

egyenértékűséget az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VII. fejezete szerint 

kell igazolnia az ajánlatban.  

27.3. Tárgyi közbeszerzési eljárásban használt „termék”, „eszköz”, „készülék”, „berendezés”, „áru” 

kifejezés alatt az eljárást megindító felhívás II.2.1. pontja szerinti termékeket kell érteni, a 

„nettó” kifejezés alatt az általános fogalmi adó nélküli érték értendő. 

mailto:ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu
mailto:ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu
http://www.nav.gov.hu/
http://www.kozbeszerzes.hu/
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27.4. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatba benyújtott igazolások, 

nyilatkozatok tartalmát ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésben leírtak szerint 

ellenőrizni. 

27.5. A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó 

meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság 

közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti 

jogsegély igénybevétele nélkül. 

27.6. A közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a 2015. évi CXLIII. törvény 

(Kbt.) és végrehajtási rendeletei, különösen a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet rendelkezései 

irányadók. 
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II. AZ AJÁNLAT RÉSZEKÉNT, VALAMINT AJÁNLATKÉRŐ KBT. 69. § (4)-(7) 

BEKEZDÉSE SZERINTI FELHÍVÁSÁRA BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, 

NYILATKOZATOK JEGYZÉKE 
 

 „A” melléklet szerint: Ajánlattételi határidőig az Ajánlattal együtt benyújtandó 

nyilatkozatok 

1 Címlap (1. számú melléklet) 

2 Tartalomjegyzék 

3 Felolvasó lap (2. számú melléklet) 

4 Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdésére vonatkozóan (közbeszerzési dokumentumokban foglalt 

feltételek elfogadása) eredeti cégszerűen aláírt példány (3/A. számú melléklet) 

5 Nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bekezdése tekintetében (mikro-, kis- vagy középvállalkozás) (3/B. 

számú melléklet) 

6 Konzorciumi Megállapodás (adott esetben) - A megállapodásnak a Kbt. 35.§ figyelembe 

vételével a Dokumentációban meghatározott minimális tartalmi elemeket kell tartalmaznia. 

7 Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjára vonatkozóan (adott esetben „nemleges” 

tartalommal) (4. számú melléklet) 

8 Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdésére vonatkozóan (5. sz. melléklet) 

9 Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 65. § (7) bekezdése tekintetében (adott esetben) (6. sz. melléklet) 

10 Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet 

kötelezettségvállalását tartalmazó okirat (adott esetben) -  A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az 

ajánlatban – a Kbt. 65. § (8) bekezdésében foglalt eset kivételével – csatolni kell 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 

(eredeti cégszerűen aláírt példány).  

11 Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott 

változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás vagy 

Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, erre vonatkozó „nemleges” tartalmú 

nyilatkozat (7. sz. melléklet) 

12 Az ajánlatban szereplő dokumentumokat aláíró, az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában 

résztvevő gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre 

jogosult) aláíró(k) aláírási címpéldánya, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti 

aláírási-mintája, külföldi illetőségű ajánlattevő esetén az ennek megfeleltethető dokumentum 

(amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű 

magánokiratba vagy ügyvéd/közjegyző előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta); 

13 A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult 

személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott 

aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás (adott esetben) 

14 Nyilatkozat üzleti titokról, a Kbt. 44. § (1) bekezdése szerinti indoklással (adott esetben) - 

Ajánlattevőnek az ajánlatában esetlegesen előforduló üzleti titokra vonatkozóan egyértelműen 

nyilatkoznia kell, figyelembe véve a Kbt. 44. §-ában foglaltakat (8. sz. melléklet) 

15 Kapcsolattartói információs adatlap (9. sz. melléklet) 

16 Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, annak magyar nyelvű felelős fordítása (adott 

esetben)  

17 A megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy vagy személyek által aláírt, a 

közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályokban előírt módon kitöltött Egységes Európai 

Közbeszerzési Dokumentum (10. sz. melléklet) 

18 Részletes árajánlat  

19 Ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának igazolása,  

és adott esetben nyilatkozat számlaszámról, mely az ajánlati biztosíték összege visszautalható 

(11. sz. melléklet) 

20 Regisztrációs lap (I. sz. melléklet) 

21 Nyilatkozat a papír alapon és elektronikusan benyújtott ajánlat egyezőségéről (12. sz. melléklet) 
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22 Nyilatkozat az Ajánlati felhívás II.2.4) pontjában meghatározott kiszerelési mérettől eltérő 

helyettesítő kiszerelési méretben történő szállításról (adott esetben) (19. sz. melléklet – 

Dokumentáció 77. oldal) 

23 Elektronikus adathordozó 1 példányban (CD/DVD), mely tartalmazza a teljes a teljes ajánlatot 

(pdf formátumban, a részletes árajánlatot Excel formátumban is) 

 „B” melléklet szerint: Ajánlattevő akkor köteles jelen nyilatkozatokat, igazolásokat 

benyújtani, amennyiben ajánlatkérő erre a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívja. 

 

(A kizáró okok és alkalmassági követelmények igazolásához kapcsolódó az ajánlatban nem 

csatolandó nyilatkozatminták – Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései alapján 

a kizáró okok és alkalmassági követelmények igazolására felhívott ajánlattevő(k) és 

alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet(ek) számára) 
 

1 Ajánlattevő(k) nyilatkozata(i) a kizáró okok tekintetében a Kbt. 62. § (1) bekezdésének a), d), e), 

f) pontjai, valamint Kbt. 62. § (2) bekezdése tekintetében (közjegyző vagy gazdasági, illetve 

szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat) (13. számú melléklet) 

2 Ajánlattevő(k) nyilatkozatai a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontja tekintetében (14. számú 

melléklet) 

3 Ajánlattevő(k)  nyilatkozatai a Kbt. 62. § (1) bekezdés kc) pontja tekintetében (15. számú 

melléklet) 

 Gazdasági és pénzügyi alkalmasságra vonatkozó igazolások 

4 Pénzügyi intézmény(ek)től származó igazolás(ok) az Ajánlati felhívás III.1.2. Gazdasági és 

pénzügyi alkalmasság P1) pont szerint 

5 Számviteli jogszabályok szerinti, az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó három lezárt üzleti 

évére vonatkozó beszámoló (kiegészítő melléklet nélkül) vagy Nyilatkozat a számviteli 

jogszabályok szerinti beszámoló céginformációs szolgálat honlapján történő 

megismerhetőségéről (16. számú melléklet) 

6 Nyilatkozat teljes, valamint közbeszerzés tárgya szerinti árbevételről az Ajánlati felhívás III.1.2) 

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság P.3) pont szerint (17. számú melléklet) 

 Műszaki, ill. szakmai alkalmasságra vonatkozó igazolások 

7 Referencia nyilatkozat/igazolás az Ajánlati felhívás III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 

M.1) pont szerint (18. számú melléklet) 

8 A minőség biztosítása érdekében tett intézkedések a leírás az Ajánlati felhívás III.1.3) Műszaki, 

illetve szakmai alkalmasság M.2) pont szerint (ISO 9001 jelű szabvány szerinti, vagy az ezzel 

egyenértékű, minőségirányítási rendszer működtetéséről szóló, akkreditált tanúsító által kiadott 

tanúsítvány, vagy azzal egyenértékű dokumentum a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (3) 

bekezdésében foglaltak szerint) 

9 A környezetvédelmi intézkedések a leírása, amelyeket az ajánlattevő a teljesítés során alkalmazni 

tud az Ajánlati felhívás III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.3) pont szerint (ISO 

14001 jelű szabvány szerinti, vagy az ezzel egyenértékű, akkreditált tanúsító által kiadott 

környezetvédelmi rendszertanúsítvány, vagy azzal egyenértékű dokumentum a 321/2015. (X. 30.) 

Korm. rendelet 24. § (4) bekezdésében foglaltak szerint) 

10 Tanúsítvány, amely igazolja, hogy orvosi gázok (orvosi cseppfolyós oxigén, sűrített orvosi 

oxigén, orvosi dinitrogén-oxid, orvosi szén- dioxid) megfelelnek a VIII. Magyar Gyógyszerkönyv 

szerinti Ph.Hg.VIII. minőségi előírásnak az Ajánlati felhívás III.1.3) Műszaki, illetve szakmai 

alkalmasság M.4) pont szerint 

11 A megajánlott orvosi gázok (orvosi cseppfolyós oxigén, sűrített orvosi oxigén, orvosi dinitrogén-

oxid, orvosi szén- dioxid) forgalomba hozatali engedélye (törzskönyve) az Ajánlati felhívás 

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.4) pont szerint 

12 A megajánlott palackokra vonatkozó MSZ EN 1089-3-as, vagy azzal egyenértékű független 

tanúsító által kiállított tanúsítvány az Ajánlati felhívás III.1.3) Műszaki, illetve szakmai 

alkalmasság M.5) pont szerint 

13 Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. 

mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolás (kivonat) vagy egyéb igazolás, vagy 

nyilatkozat az Ajánlati felhívás III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Sz.1) pont szerint 
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A fenti iratokon kívül a jogszabály, valamint az ajánlatkérő által előírt valamennyi irat csatolandó 

az ajánlathoz. 
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III. TÁJÉKOZTATÓ AZ EGYSÉGES EURÓPAI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 

(RÖVIDEN: EEKD) HASZNÁLATÁRÓL ÉS ANNAK 
FORMANYOMTATVÁNYÁNAK KITÖLTÉSÉRE VONATKOZÓ ÚTMUTATÓ 

 

Az Ajánlatkérő ezúton nyújt tájékoztatást a kizáró okok, a pénzügyi-gazdasági alkalmasság és a 

műszaki-szakmai alkalmasság igazolásáról. A fentiek igazolására az ajánlatban az ún. EEKD-t 

(egységes európai közbeszerzési dokumentumot) kérjük kitöltve benyújtani. A dokumentum a 

dokumentáció mellékletét képezi, azt a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, 

ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, 

valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet és az EU Bizottság 

2016/7. Végrehajtási Rendelete írja elő. Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumban a 

gazdasági szereplő egyrészt nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, 

valamint az előírt alkalmassági követelmények teljesülnek, másrészt megadja az eljárásban kért 

információkat, köztük az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó adatokat. Az 

ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban köteles arra vonatkozó iránymutatást adni, hogy az 

alkalmassági követelményeknek való megfelelésről a gazdasági szereplő az egységes európai 

közbeszerzési dokumentumban milyen részletességű nyilatkozatot köteles tenni:  

 

Ennek keretében Ajánlatkérő rögzíti az alábbiakat:  

 

A formanyomtatványt az ajánlat részeként kell kitölteni és benyújtani!  
 

Ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül 

hozzáfér a kizáró okok hiányát, valamint az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz, 

a gazdasági szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük az Egységes 

Európai Közbeszerzési Dokumentum megfelelő részeiben - azon adatbázisok elérhetőségének 

kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára a 

321/2015. (X.30.) Korm. rendelet előírja. 

A gazdasági szereplőknek az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumban fel kell 

tüntetniük azt is, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet III. és IV. Fejezet szerinti igazolások 

kiállítására mely szerv jogosult. 

 

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (2)-(3) bekezdései alapján: 

Amennyiben az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet 

kapacitására támaszkodva felel meg, akkor az ajánlatban külön alá kell írni és be kell nyújtani 

a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az Egységes Európai Közbeszerzési 

Dokumentum szerinti nyilatkozatot, (II. rész A+B részei és III. rész) az igazolások benyújtásának 

előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt 

igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő 

megfelelést. Felhívjuk Ajánlatevők figyelmét arra, hogy ha a kapacitást nyújtó szervezet 

alkalmasságot igazol, akkor az EEKD dokumentum IV. részében csak az alkalmasságra vonatkozó 

részt kell kitölteni (IV. rész α szakaszát).  

 

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 Kbt. 71-72. § 

szerinti bírálati cselekményeket elvégezni. Az ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési 

dokumentum szerinti nyilatkozattal egyidejűleg ellenőrzi a nyilatkozatban feltüntetett, a Kbt. 69. § 

(11) bekezdés szerint elérhető adatbázisok adatait is.  

 

Azon Ajánlattevő, amely az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelésére nem veszi 

igénybe más szervezet kapacitásait, egy formanyomtatványt kell kitöltenie és az ajánlat részeként 

benyújtania. 

 

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be. 
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a) Az ESPD formanyomtatványának I. része tartalmazza az eljárás azonosítását szolgáló adatokat, 

illetve az eljárást megindító hirdetmény tekintetében az Európai Unió Hivatalos Lapjában 

megjelenő hirdetmény, azonosító számát.  

 

b) Az ESPD formanyomtatványának II. része tartalmazza a gazdasági szereplőre vonatkozó 

adatokat, mely adatok kitöltése és megadása kötelező. 

A” és „B” rész:  
Az ajánlattevőre és képviselőjére vonatkozó információt értelemszerűen kell kitölteni.  

Az arra vonatkozó információt, hogy a gazdasági szereplő mikro-, kis- vagy 

középvállalkozásnak minősül-e, a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról 

szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján kell megadni, az ajánlat részeként benyújtandó, Kbt. 

66. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozattal összhangban.  

 

„C” rész:  

Ajánlattevő a formanyomtatványban jelölje meg, hogy az előírt alkalmassági követelmények 

igazolása érdekében igénybe veszi-e más szervezet kapacitásait az ajánlat részeként adott 

esetben benyújtandó, Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozattal összhangban. 

 

„D” rész:  

Ajánlattevő a formanyomtatványban jelölje meg az ajánlat benyújtásakor már ismert 

alvállalkozókat, amelyeknek a kapacitásaira nem támaszkodik.  

c) Az ESPD formanyomtatványának III. része tartalmazza az eljárás során alkalmazandó kizáró 

okokat, amelyek tekintetében a gazdasági szereplőknek nyilatkozataikat meg kell tenniük, az 

alábbiak szerint: 

Az ajánlattevő, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. 

(X.30.) Kormányrendelet 4. § (1) bekezdés szerint az egységes európai közbeszerzési 

dokumentum formanyomtatványa (a továbbiakban: formanyomtatvány) benyújtásával a 

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

a) a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont aa)-af) alpontokra vonatkozó nyilatkozat tekintetében a 

gazdasági szereplő a formanyomtatvány III. részének "A" szakaszát tölti ki, 

b) a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ag) alpontra vonatkozó nyilatkozatot a gazdasági szereplő 

a formanyomtatvány III. részének "D" szakaszában teszi meg, 

c) a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ah) alpontjára vonatkozóan a nem Magyarországon 

letelepedett gazdasági szereplő a formanyomtatvány a) és b) pontnak megfelelő kitöltésével 

egyben az ah) alpontban említett személyes joga szerinti hasonló bűncselekményekről is 

nyilatkozik, 

d) a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány III. részének "B" 

szakasza kitöltésével nyilatkozik azzal, hogy csak az egy évnél régebben lejárt adó-, 

vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulék tartozást és a tartozás lejártának időpontját 

kötelező feltüntetni, 

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

része "C" szakaszának vonatkozó pontjai kitöltésével nyilatkozik, 

f) a Kbt. 62. § (1) bekezdés e)-g), k), l), p) és q) pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány 

III. részének "D" szakaszában a vonatkozó pontok kitöltésével nyilatkozik, 

g) a Kbt. 62. § (1) bekezdés n)-o) pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány III. része "C" 

szakaszának vonatkozó pontja kitöltésével azzal, hogy ha a gazdasági szereplő 

bírságelengedésben részesült, vagy az ajánlat benyújtását megelőzően a jogsértést a Gazdasági 

Versenyhivatalnak bejelentette, ezt a tényt a formanyomtatványban feltünteti. 

Az ajánlattevő, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő 321/2015. 

(X.30.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdés szerint a formanyomtatvány benyújtásával - ha ezek 

alkalmazását az ajánlatkérő az adott eljárásban előírta - a következő módon igazolja előzetesen a 

Kbt. 63. §-ában említett kizáró okok hiányát: 
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a) a Kbt. 63. § (1) bekezdés a)-c) pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány III. rész "C" 

szakaszának vonatkozó pontjai kitöltésével, 

b) a Kbt. 63. § (1) bekezdés d) pontjára vonatkozó nyilatkozatot a gazdasági szereplő a 

formanyomtatvány III. részének "D" pontjában teszi meg. 

  

Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy 

kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike 

által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványokat is be kell nyújtani. Ilyen esetben a 

kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek 

vonatkozásában csak azokról kell nyilatkozni, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni 

alkalmasságának igazolásához.  

 

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell 

benyújtani.  

 

A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő és 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. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó 

tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával az ajánlattevő vagy 

részvételre jelentkező eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati 

kötelezettségének. 

 

A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján az ajánlattevőnek ajánlatában külön nyilatkoznia kell arról, 

hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső 

alvállalkozót a közbeszerzési dokumentum melléklete szerint. A nyilatkozatot akkor is be kell 

nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.  

 

Ha az érintett gazdasági szereplő a Kbt. 62. § (1) bekezdése a), c)-e), g)-q) pontjai, a Kbt. 62. § 

(2) bekezdése, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdése alapján kizáró ok hatálya alá esik, azonban 

olyan intézkedéseket hozott, amelyek a Kbt. 64. §-a alapján igazolják megbízhatóságát, és ezt a 

Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti - vagy 

bírósági felülvizsgálat esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti - jogerős határozatával 

igazolni tudja, köteles mind a kizáró ok fennállását, mind a megtett intézkedések rövid leírását 

feltüntetni a formanyomtatványon. A formanyomtatványhoz a Hatóság Kbt. 188. § (4) bekezdése 

szerinti - vagy bírósági felülvizsgálat esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti - jogerős 

határozatát is csatolni kell. 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet (1) bekezdés a)-c) pontja alapján 

megtett nyilatkozat a Kbt. 62. § (2) bekezdésében említett személyekre is vonatkozik. 

 

d) Az ESPD formanyomtatványának IV. része tartalmazza az eljárás során megkövetelt 

alkalmassági követelményeket. Elegendő a IV. rész α szakaszát kitölteni, a további („A”, „B”, 

„C”, „D”) szakaszokban részletes információk megadása nem szükséges. 

 

e) Az ESPD formanyomtatványának V. része: 

Tekintettel arra, hogy jelen, nyílt eljárásban a részt vevők keretszámának csökkentésére nem 

kerülhet sor, a formanyomtatvány V. részét nem szükséges kitölteni. 

 

f) Az ESPD formanyomtatványának VI. része: 

A záró nyilatkozat utolsó bekezdését megfelelően ki kell tölteni. 

A ESDP formanyomtatványt a gazdasági szereplőnek cégszerűen alá kell írnia! 

 

A kitöltendő és az ajánlattal együtt beadandó EEKD formanyomtatványát Ajánlatkérő a 

közbeszerzési dokumentum mellékleteként rendelkezésre bocsájtja.
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A BIZOTTSÁG (EU) 2016/7 VÉGREHAJTÁSI RENDELETÉNEK (2016. január 5.)  

1. MELLÉKLETE 

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 

szempontokhoz 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 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 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.003.01.0016.01.HUN&toc=OJ:L:2016:003:TOC#ntr1-L_2016003HU.01001801-E0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.003.01.0016.01.HUN&toc=OJ:L:2016:003:TOC#ntr2-L_2016003HU.01001801-E0002
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.003.01.0016.01.HUN&toc=OJ:L:2016:003:TOC#ntr3-L_2016003HU.01001801-E0003
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.003.01.0016.01.HUN&toc=OJ:L:2016:003:TOC#ntr4-L_2016003HU.01001801-E0004
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.003.01.0016.01.HUN&toc=OJ:L:2016:003:TOC#ntr5-L_2016003HU.01001801-E0005
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.003.01.0016.01.HUN&toc=OJ:L:2016:003:TOC#ntr6-L_2016003HU.01001801-E0006
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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 

eljárás indítható, ha az egységes európai közbeszerzési dokumentumban vagy – általánosabban – a 

kizárási okok fenn nem állásának és a kiválasztási szempontok 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 ESPD-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 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 szempontoknak 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 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.003.01.0016.01.HUN&toc=OJ:L:2016:003:TOC#ntr7-L_2016003HU.01001801-E0007
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.003.01.0016.01.HUN&toc=OJ:L:2016:003:TOC#ntr8-L_2016003HU.01001801-E0008
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.003.01.0016.01.HUN&toc=OJ:L:2016:003:TOC#ntr9-L_2016003HU.01001801-E0009
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.003.01.0016.01.HUN&toc=OJ:L:2016:003:TOC#ntr10-L_2016003HU.01001801-E0010
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.003.01.0016.01.HUN&toc=OJ:L:2016:003:TOC#ntr11-L_2016003HU.01001801-E0011
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.003.01.0016.01.HUN&toc=OJ:L:2016:003:TOC#ntr12-L_2016003HU.01001801-E0012
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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 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 szervezetvonatkozásában 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 igazgató, vezető vagy felügyelő 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 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.003.01.0016.01.HUN&toc=OJ:L:2016:003:TOC#ntr13-L_2016003HU.01001801-E0013
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.003.01.0016.01.HUN&toc=OJ:L:2016:003:TOC#ntr14-L_2016003HU.01001801-E0014
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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, az I. részben előírt információ automatikusan megjelenik, feltéve, 

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

dokumentum létrehozásához és kitöltéséhez. 

Ha 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 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 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.003.01.0016.01.HUN&toc=OJ:L:2016:003:TOC#ntr15-L_2016003HU.01001801-E0015
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— 
IV. rész: Kiválasztási szempontok  (16): 

— 
α: 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 

 

(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. 

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. 

(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). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.003.01.0016.01.HUN&toc=OJ:L:2016:003:TOC#ntr16-L_2016003HU.01001801-E0016
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.003.01.0016.01.HUN&toc=OJ:L:2016:003:TOC#ntr17-L_2016003HU.01001801-E0017
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.003.01.0016.01.HUN&toc=OJ:L:2016:003:TOC#ntr18-L_2016003HU.01001801-E0018
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.003.01.0016.01.HUN&toc=OJ:L:2016:003:TOC#ntr19-L_2016003HU.01001801-E0019
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.003.01.0016.01.HUN&toc=OJ:L:2016:003:TOC#ntc1-L_2016003HU.01001801-E0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.003.01.0016.01.HUN&toc=OJ:L:2016:003:TOC#ntc2-L_2016003HU.01001801-E0002
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.003.01.0016.01.HUN&toc=OJ:L:2016:003:TOC#ntc3-L_2016003HU.01001801-E0003
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.003.01.0016.01.HUN&toc=OJ:L:2016:003:TOC#ntc4-L_2016003HU.01001801-E0004
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.003.01.0016.01.HUN&toc=OJ:L:2016:003:TOC#ntc5-L_2016003HU.01001801-E0005
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.003.01.0016.01.HUN&toc=OJ:L:2016:003:TOC#ntc6-L_2016003HU.01001801-E0006
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.003.01.0016.01.HUN&toc=OJ:L:2016:003:TOC#ntc7-L_2016003HU.01001801-E0007
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/AUTO/?uri=OJ:L:2014:094:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/AUTO/?uri=OJ:L:2014:094:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.003.01.0016.01.HUN&toc=OJ:L:2016:003:TOC#ntc8-L_2016003HU.01001801-E0008
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.003.01.0016.01.HUN&toc=OJ:L:2016:003:TOC#ntc9-L_2016003HU.01001801-E0009
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(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.). 

(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. 

(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 16. 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. 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.003.01.0016.01.HUN&toc=OJ:L:2016:003:TOC#ntc10-L_2016003HU.01001801-E0010
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.003.01.0016.01.HUN&toc=OJ:L:2016:003:TOC#ntc11-L_2016003HU.01001801-E0011
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.003.01.0016.01.HUN&toc=OJ:L:2016:003:TOC#ntc12-L_2016003HU.01001801-E0012
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.003.01.0016.01.HUN&toc=OJ:L:2016:003:TOC#ntc13-L_2016003HU.01001801-E0013
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/AUTO/?uri=OJ:L:1995:281:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.003.01.0016.01.HUN&toc=OJ:L:2016:003:TOC#ntc14-L_2016003HU.01001801-E0014
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.003.01.0016.01.HUN&toc=OJ:L:2016:003:TOC#ntc15-L_2016003HU.01001801-E0015
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.003.01.0016.01.HUN&toc=OJ:L:2016:003:TOC#ntc16-L_2016003HU.01001801-E0016
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.003.01.0016.01.HUN&toc=OJ:L:2016:003:TOC#ntc17-L_2016003HU.01001801-E0017
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.003.01.0016.01.HUN&toc=OJ:L:2016:003:TOC#ntc18-L_2016003HU.01001801-E0018
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.003.01.0016.01.HUN&toc=OJ:L:2016:003:TOC#ntc19-L_2016003HU.01001801-E0019
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IV. MŰSZAKI LEÍRÁS 
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I. A közbeszerzés tárgya Ajánlatkérő részére adásvételi keretszerződés keretében az alábbi 

cseppfolyós és sűrített gázok szállítása, valamint kapcsolódó szolgáltatások 

II. Becsült éves (12 havi) mennyiségek: 

Cikknév Mennyiség 

(kiszerelés 

Dr. Réthy Pál 

Tagkórház) 

Mennyiség 

(kiszerelés  

Pándy Kálmán 

Tagkórház) 

Mennyiség összesen 

 
      

CARBONEUM DIOXIDATUM 

10L (7.5KG) 

20 28 48 

DINITROGENIUM OXYDATUM 

40L (30KG) 

92 66 158 

DINITROGENIUM OXYDATUM 

50L (37.5KG) 

16   16 

DINITROGENIUM OXYDATUM 

7.5KG 

1 11 12 

NITROGEN  1L 460   460 

OXYGENIUM 10-14 L (1.5M3) 9 41 50 

OXYGENIUM 2 L (0.4M3) 

KOMBI SZELEPPEL 

576 243 819 

OXYGENIUM 40 L (6M3) 59 59 118 

OXYGENIUM CSEPPFOLYÓS 

/M3/ 

75096 177321 252 417 

SZINTETIKUS LEVEGŐ 

EÜ.CÉLRA 1.5M3 

1   1 

SZINTETIKUS LEVEGŐ 

EÜ.CÉLRA 10L (2M3) 

1   1 

EÜ. SZINTETIKUS LEVEGŐ 40 

literes        (6 M3) 

  12 12 

EÜ. SZINTETIKUS LEVEGŐ 2 

literes 

  13 13 

EÜ. SZÉNDIOXID 40literes   2 2 

EÜ. OXIGÉN 2 literes                (0,4 

M3) 

  23 23 

  76331 177819 254 150 

BÉRPALACK NORMÁL 

SZELEPPEL 
  415 

 

BÉRPALACK KOMBI 

SZELEPPEL 
  28 

TELEPÍTETT OXIGÉN TARTÁLY 

ELPÁROLGTATÓVAL 
  3 

CSEPPFOLYÓS OXIGÉN 

TELEMETRIA 
  4 

DINITROGENIUM OXYDATUM 

TELEMETRIA 
  2 
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A fentiekben megadott mennyiségi adatok tájékoztató jellegűek, Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, 

hogy a szerződés időtartama alatt a rendelkezésre álló keretösszeget nem meghaladva a megadott 

mennyiségektől eltérjen. 

 

Ajánlatkérő helyettesítő termékként a fenti kiszerelési méretektől eltérő méretű kiszerelést is 

elfogad az alábbiak szerint: 

 

Carboneum dioxidatum 10 l ( 7,5 kg ) helyett Carboneum dioxidatum 14 l ( 10 kg ) kiszerelésben, 

vagy ezt nem meghaladó méretű kiszerelésben; 

Dinitrogenium oxydatum ( 50 l ) 37,5 kg helyett Dinitrogenium oxydatum ( 40 l ) 30 kg 

kiszerelésben, vagy ennél nem kisebb méretű kiszerelésben; 

Szintetikus levegő eü. célra 1,5 m3 helyett Szintetikus levegő eü. célra 2 m3 ( 10 liter) 

kiszerelésben, vagy ezt nem meghaladó méretű kiszerelésben; 

Szintetikus levegő eü. célra 40  literes (6 m3 ) helyett Szintetikus levegő eü. célra 50  literes (10 

m3 ) kiszerelésben, vagy ezt nem meghaladó méretű kiszerelésben 

 

Carboneum dioxidatum 10 l ( 7,5 kg ) termék esetén követelmény, hogy a palack talp átmérője nem 

haladhatja meg a 16 cm-t, tekintettel a palack felhasználási helyén a fizikai méretkorlátra. Ennek 

megfelelően a termék a fentiek szerinti kiszerelési mérettartományon belüli kiszerelésben 

szállítható, azonban bármely kiszerelés esetén a palack talp átmérője maximum 16 cm lehet. 

 

 

III. Követelmények:  

 

A megajánlott orvosi gázok (orvosi cseppfolyós oxigén, sűrített orvosi oxigén, orvosi dinitrogén-

oxid, orvosi szén- dioxid) minden egyes kiszerelése, a nitrogén és a szintetikus levegő kivételével, 

törzskönyvezett legyen Magyarországon. 

 

A palackok feleljenek meg az MSZ EN 1089-3 előírásainak. 

 

Szállított palackozott és cseppfolyós orvosi gázok egyedi minőségi bizonyítvánnyal 

rendelkezzenek. 

 

A termékeknek meg kell felelnie a Gyógyszerkönyv szerinti Ph. Hg.VIII. minőségi előírásnak. 
 

IV. A Dr. Réthy Pál Tagkórház telephelyén saját álló kivitelű 6m3-es oxigéntartály található (5600 

Békéscsaba Gyulai út 18). Ennek karbantartását a nyertes ajánlattevőnek kell végezni, a tartály 

átfestése, a szerződés időtartalma alatt a karbantartása a nyertes ajánlattevő feladata. 

 

V. A Pándy Kálmán Tagkórház vonatkozásában (5700 Gyula Semmelweis u 1.; Sitka u.1., Kárpát u. 

11.) a jelenlegi cseppfolyós oxigén tartályok béreltek (3  db.) A nyertes ajánlattevő feladata 3 db 

ilyen tartály további biztosítása, karbantartása és átfestése. 

A tartályra vonatkozó követelmények: álló kivitelű legyen, az elpárologtatóval, és egyéb 

szerelvényekkel együtt maximum 15m2 helyet foglalhat el. 

Mindkét tagkórház esetén a tartályokra vonatkozó követelmény, hogy a minimum készlet 30%-nál 

kevesebb nem lehet - azaz a telepített cseppfolyós oxigén tartály űrtartalmához képest a tárolt 

oxigén mennyisége nem csökkenhet 30% alá az ellátás biztonsága érdekében. 

 



39 

 

VI. Nyertes ajánlattevőnek biztosítania kell a szerződés tárgyában megadott mennyiség leszállításához 

szükséges palackokat teljes körűen, aminek költsége az ajánlattevőt terheli. 

 

VII. A bérelt palackok darabszáma 443 db palack, melyből 28 db kombiszeleppel ellátott palack. 

Kombiszelepre vonatkozó követelmények: 

Bemeneti nyomás 300 bar, Gyors csatlakozás 4 bar névleges kimeneti nyomással, tömlővég csatlakozás 

párásításhoz 0-15 l/perc között állítható rendszerrel szerelve. Kisfejű kombipalackok legyenek. 

 

VIII. A nyertes ajánlattevőnek biztosítani kell  

- transzport oxigén palackok vonatkozásában megfelelő számú cserepalackot, illetve 24 órán 

belüli töltését, szükség szerint a cserepalackok részére tároló palettákat,  

- a változó napi, illetve heti igények zökkenőmentes kielégítését. 
 

IX. Nyertes ajánlattevőnek a szerződéses időtartam alatt biztosítania kell  

- sűrített orvosi oxigén és orvosi dinitrogén-oxid teljeskörű szolgáltatás keretében történő 

gázellátását, mely magában kell, hogy foglalja a 24 órás ellátási készenlétet, a palackok 

helyszíni tárolását (a Kórházak telephelyén történő palack tárolást a kórházak palack tárolóiban, 

legalább 1 heti ellátásnak megfelelő mennyiségben.). Rendkívüli palackos kiszállítás díjmentes. 

- az orvosi cseppfolyós oxigén tartályra telepített távfelügyeletet, mely távfelügyeletnek mind a 

nyertes ajánlattevő, mind az ajánlatkérő részére biztosítania kell zárt internetes rendszeren 

keresztül a tartályszint és nyomás leolvasását,  és  

- az orvosi dinitrogén-oxid gázellátó rendszerre telepített távfelügyeletet, mely távfelügyeletnek 

mind a nyertes ajánlattevő, mind az ajánlatkérő részére biztosítania kell zárt internetes 

rendszeren keresztül a palackok leürülésének és a rendszer tartalékra váltásának távjelzését. 
 

X.  A palackos gáz esetén gáz típusonként a megfelelő minőségű és mennyiségű tömítés biztosítása 

nyertes ajánlattevő feladata. 

A tömítéssel szemben támasztott követelmények: 

Központi oxigénhez, a kihelyezett palackos oxigénhez és a kihelyezett szintetikus levegőhöz az 

alábbi típusú silicon tömítés szükséges: typ: c10000003P 

A központi altatógázhoz és a kihelyezett altatógáz palackokhoz az alábbi tömítés szükséges: Gasket 

14/10x1 AL. 

XI. Ajánlattevőnek vagy a gázhálózat felülvizsgálatát végző alvállalkozójának rendelkeznie kell a 

4/2009. (III.17.) EÜM rendeletben előírt gázhálózat felülvizsgálatához szükséges engedéllyel.  

XII. A nyertes ajánlattevővel történő szerződés aláírását követően az ajánlattevőnek azonnal meg kell 

kezdeni a cseppfolyós és palackozott gáz ellátását. Amennyiben a tartályok telepítése és 

engedélyezése nem esik egybe a szerződés kezdetével, akkor a nyertes ajánlattevőnek alternatív 

gázellátást kell biztosítania (például cseppfolyós mobil eszközökben) a telepített tartályokból 

történő ellátás megkezdéséig. A mobil eszközökből történő ellátás költsége azonos kell, hogy 

legyen az ajánlati árral, a kórházak a mobil eszközök üzemeltetéséhez, cseréjéhez nem tudnak 

kezelőszemélyzetet biztosítani, az a nyertes ajánlattevő feladata. 

 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározások – 

az esélyegyenlőségi szempontokat figyelembe véve – csak a szállítandó termékek minőségi 

követelményeinek definiálására szolgálnak. Az esetleges típus nevek csupán a minőség 

meghatározására szolgálnak, minden esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés azokhoz 

hozzáértendő, azaz a megnevezett termékekkel egyenértékű teljesítést elfogad az Ajánlatkérő. Az 
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egyenértékűséget az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VII. fejezete szerint kell 

igazolnia az ajánlatban. 
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V. ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS 

 

(különálló mellékletként kerül csatolásra) 
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VI. SZERZŐDÉS TERVEZET 
 

(különálló mellékletként kerül csatolásra) 
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VII. MELLÉKLETEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét, hogy a mellékletekben szereplő formanyomtatványok ajánlatkérő 

tartalmi elvárásait rögzítik, azok alkalmazása nem kötelező. Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, hogy a 

formanyomtatványokért, valamint azok használatáért az Ajánlatkérő felelősséget nem vállal, azaz 

Ajánlattevők a formanyomtatványokat saját felelősségükre alkalmazhatják. 

 



44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„A” melléklet 
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I. sz. melléklet 

 

REGISZTRÁCIÓS LAP2 

 

 

 

Alulírott …………………………………, mint a ………………………………………… cégjegyzésre 

jogosult képviselője 

 

nyilatkozom, 

 

hogy az alábbi közbeszerzési eljárásban a közbeszerzési dokumentumokat elértük (letöltöttük) mellyel 

érdeklődésünket kívánjuk kifejezni az eljárás iránt.  

 

A közbeszerzési eljárás megnevezése: „Békés Megyei Központi Kórház részére orvosi gáz 

beszerzése” 

 

Ajánlatkérő neve: Békés Megyei Központi Kórház  

 

Az érdeklődését kifejező gazdasági szereplő adatai: 

 

Gazdasági szereplő neve:  

Gazdasági szereplő székhelye:   

Kapcsolattartó személy neve:   

E-mail:   

Telefon:   

Fax:   

 

 

……………………….., 20.. ……………….. 

 

 

_____________________________ 

cégszerű aláírás 

 

                                                 
2 A közbeszerzési dokumentumok elektronikus úton való elérésének igazolására Ajánlattevő, vagy az 

ajánlatban megnevezett alvállalkozó köteles a melitta.piszkor@tpi.hu e-mail címre az ajánlattételi határidő 

lejártáig visszaküldeni!  

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás(oka)t; kiegészítő 

információ(ka)t kizárólag akkor tudja Ajánlatkérő Ajánlattevő részére közvetlenül megküldeni, ha Ajánlattevő a 

regisztrációs lapot Ajánlatkérő eljárást lebonyolító képviselője részére megküldi. Ajánlatkérő felhívja 

Ajánlattevők figyelmét, hogy a közbeszerzési dokumentumok átvételi igazolása késedelmes megküldéséből, és, 

ezáltal a kiegészítő tájékoztatás(ok); kiegészítő informáci(ók) átvételének késedelméből, vagy elmulasztásából 

fakadó következmények, így esetlegesen az ajánlatokban előforduló hiányosságok kizárólag Ajánlattevőt terhelik.  

mailto:melitta.piszkor@tpi.hu
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1. sz. melléklet 

 

AJÁNLAT CÍMLAPJA 

 

 

“Eredeti” 

 

 

 

Az ajánlat ……. folyamatosan számozott írott oldalt tartalmaz. 

 

 

 

 

 

A J Á N L A T  

 

a  B é k é s  M e g y e i  K ö z p o n t i  K ó r h á z ,  

 m i n t  a j á n l a t k é r ő  á l t a l  i n d í t o t t  

 

„ B é k é s  M e g y e i  K ö zp o n t i  K ó r h á z  r é s zé re  o r v o s i  g á z  b e s ze r zé s e ”  

t á r g y ú  k ö z b e s ze r zé s i  e l j á r á s b a n  

 

 

 

 

 

 

 

Ajánlattevő: 

Neve:   

Székhelye:   

 

 

 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
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2. sz. melléklet 

 

Felolvasó lap 

 

„Békés Megyei Központi Kórház részére orvosi gáz beszerzése” 

 

Ajánlattevő   neve:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma 

(nyilvántartási 

száma): 

 

adószáma:  

 

Ajánlatkérő: Békés Megyei Központi Kórház  

Közbeszerzés tárgya:  Békés Megyei Központi Kórház részére 

orvosi gáz beszerzése 

 

 

Éves – 12 hónap mennyiségre vonatkozó – teljes nettó 

ajánlati ár, 

azaz egy éves, 12 hónapos időtartamra tervezett 

mennyiségre vonatkozó összesített ellenszolgáltatási érték 

(nettó HUF) 

 

nettó …………………..,- HUF 

Hibaelhárítás megkezdése a helyszínen a bejelentéstől 

számítottan (óra, a legkedvezőbb vállalás 3 óra, a 

legkedvezőtlenebb vállalás 72 óra) 

……. óra 

Műszaki segítségnyújtás elérhetősége telefonon, vagy e-

mailben (óra/hét, legkedvezőbb vállalás 168 óra/hét, 

legkedvezőtlenebb vállalás 0 óra/hét) 

…..óra/hét 

 

Az ajánlati felhívás, a közbeszerzési dokumentumok feltételeit teljes körűen tanulmányoztuk, 

megismertük és azokat elfogadjuk, ajánlatunkat azok ismeretében és előírásaik szerint tesszük meg. 

 

 

Kelt. ………………….., 201…. ……………… hónap …. nap 

 

 

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

 Cégszerű aláírás 
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3. /A. sz. melléklet 

 

A KBT. 66. § (2) ÉS (4) BEKEZDÉSE SZERINTI AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT 

 

a Békés Megyei Központi Kórház által kiírt 

 

„BÉKÉS MEGYEI KÖZPONTI KÓRHÁZ RÉSZÉRE ORVOSI GÁZ BESZERZÉSE” 
tárgyú közbeszerzési eljárásban  

 

Alulírott, ………..……, mint a ……………….. (székhelye: ……………… ) Ajánlattevő cégjegyzésre 

jogosult képviselője a Kbt. 66. § (2) bekezdés alapján az Ajánlattevő nevében az alábbiak szerint 

nyilatkozom az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, továbbá a kért 

ellenszolgáltatásra: 

 

– Az ajánlati felhívásának és a közbeszerzési dokumentumoknak a feltételeit, beleértve a szerződés-

tervezetben foglalt szerződéses feltételeket megvizsgáltuk és megismertük, a feltételeket 

elfogadjuk. 

– Kijelentjük, hogy az általunk megajánlott szolgáltatások a közbeszerzési dokumentumokban 

meghatározott követelményeknek megfelelnek. 

– A szerződés teljesítésére készek és képesek vagyunk. 

Kijelentjük, hogy ajánlatunk elfogadása esetén készek vagyunk a jelen ajánlat tartalma, valamint az 

ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentumok feltételei szerint elkészített szerződést megkötni, és 

az abban foglaltakat teljesítjük a felolvasó lapon megadott ajánlati ár, mint ellenszolgáltatásért. 

 

Kijelentjük, hogy a közbeszerzési dokumentumokban közzétett szerződés-tervezettel kapcsolatban 

semmilyen módosítást nem kezdeményezünk, annak tartalmát a közbeszerzési eljárás nyerteseként 

történő kihirdetésünk esetén magunkra nézve kötelezően elfogadjuk. 

 

 

Kelt. ………………….., 201…. ……………… hónap …. nap 

 

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

 Cégszerű aláírás 
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3/B sz. melléklet 

 

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bekezdése tekintetében 

 

a Békés Megyei Központi Kórház által kiírt 

 

„BÉKÉS MEGYEI KÖZPONTI KÓRHÁZ RÉSZÉRE ORVOSI GÁZ BESZERZÉSE” 
tárgyú közbeszerzési eljárásban  

 

Alulírott, ………..……, mint a ……………….. (székhelye: ……………… ) Ajánlattevő cégjegyzésre 

jogosult képviselője a Kbt. 66. § (4) bekezdése vonatkozásában az Ajánlattevő nevében az alábbiak 

szerint nyilatkozom. 

 

Nyilatkozunk a Kbt. 66 § (4) bekezdése alapján, hogy Ajánlattevő,  a kis- és középvállalkozásokról, 

fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint3 

 

□ mikrovállalkozásnak minősül 

□ kisvállalkozásnak minősül 

□ középvállalkozásnak minősül 

□ nem tartozik a Kkvt. hatálya alá. 

 

Kelt. ………………….., 201…. ……………… hónap …. nap 

 

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

 Cégszerű aláírás 

 

 

                                                 
3 Kérjük a megfelelő üres négyzetbe „X” jelet tenni, vagy egyéb módon egyértelműen jelölni!  
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4. sz. melléklet 

 

NYILATKOZAT 

 

A  KBT. 66. § (6) BEKEZDÉSE ALAPJÁN4 

 

(A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is egyértelmű jelzéssel (pl.: kihúzással) ellátva vagy 

szöveggel kitöltve cégszerűen aláírva be kell nyújtani!). 

 

Alulírott, ………..……, mint a ……………….. (székhelye: ……………… ) ajánlattevő cégjegyzésre 

jogosult képviselője a Kbt. 66. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Békés Megyei Központi 

Kórház, mint ajánlatkérő által indított „Békés Megyei Központi Kórház részére orvosi gáz beszerzése” 

tárgyú közbeszerzési eljárásban ezennel felelősségem tudatában  

 

nyilatkozom, hogy 

 

 

1. a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzésnek az alábbi része(i) vonatkozásában kívánunk 

alvállalkozót igénybe venni: 

 

A közbeszerzés azon része(i), amellyel összefüggésben szerződést fog kötni  

 

 

 

 

 

2. a közbeszerzés fenti pontban megjelölt része(i) tekintetében – az ajánlat benyújtásakor már ismert 

- az alábbi alvállalkozó(ka)t kívánjuk igénybe venni: 

 

Az ajánlat benyújtásakor ismert alvállalkozó neve, címe (székhelye, lakóhelye) 

 

 

 

Kelt. ………………….., 201.. ……………… hónap …. nap 

  

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

        cégszerű aláírás 

                                                 
4 Amennyiben ajánlattevő nem vesz igénybe alvállalkozót, kérjük, nyilatkozzanak erről a körülményről. 

(Nemleges tartalommal is meg kell tenni a nyilatkozatot!) 
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5. sz. melléklet 

 

NYILATKOZAT 

 

A  KBT. 67. § (4) BEKEZDÉSE ALAPJÁN 

 

 

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

cégjegyzésre/kötelezettségvállalásra jogosult képviselője a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltaknak 

megfelelően a Békés Megyei Központi Kórház, mint ajánlatkérő által indított „Békés Megyei Központi 

Kórház részére orvosi gáz beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban felelősségem tudatában 

 

nyilatkozom, 

 

hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvény 62. § (1)-(2) bekezdésben, és 63. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá eső 

alvállalkozót. 

 

 

Kelt. ………………….., 201…. ……………… hónap …. nap 

 

 

 

 

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

 Cégszerű aláírás 
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6. sz. melléklet 

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA 

 

A KBT. 65. § (7) BEKEZDÉSE TEKINTETÉBEN 

 

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

cégjegyzésre/kötelezettségvállalásra jogosult képviselője a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltaknak 

megfelelően a Békés Megyei Központi Kórház, mint ajánlatkérő által indított „Békés Megyei Központi 

Kórház részére orvosi gáz beszerzése”  tárgyú közbeszerzési eljárásban ezennel felelősségem tudatában 

 

n y i l a t k o z o m, 

hogy 

 

az ajánlati felhívás III.1.2.) és III.1.3.) pontja szerinti alkalmasságunk igazolásához és a szerződés 

teljesítéséhez az alábbi kapacitást nyújtó szervezete(ke)t kívánjuk igénybe venni: 

 

 

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az ajánlatban – a Kbt. 65. § (8) bekezdésében foglalt eset kivételével 

– csatoljuk 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.  

 

A Kbt. 65. § (8) bekezdése szerint az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és 

pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel 

az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért 

kár megtérítéséért. 

 

Kelt. ………………….., 201.. ……………… hónap …. nap 

 

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

 Cégszerű aláírás 

Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet 

Az alkalmassági követelmény, amelynek 

igazolásához a kapacitást nyújtó szervezet 

erőforrására támaszkodik (a felhívás vonatkozó 

pontjának megjelölése - pl. III.1.2. P1) vagy 

III.1.3. M1)) 
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7. sz. melléklet 

 

NYILATKOZAT FOLYATBAN LÉVŐ VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSRŐL5 

 

a Békés Megyei Központi Kórház, mint ajánlatkérő által indított „Békés Megyei Központi 

Kórház részére orvosi gáz beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban  
 

Alulírott, ………..……, mint a ……………….. (székhelye: ……………… ) cégjegyzésre 

(kötelezettségvállalásra) jogosult képviselője 

nyilatkozom, 

hogy nincs folyamatban lévő cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmünk. 

 

 

Kelt. ………………….., 201.. ……………… hónap …. nap 

 

 

 

 

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

 Cégszerű aláírás 

 

 

 

                                                 
5 Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az 

annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást kell az ajánlathoz csatolni. 
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8. sz. melléklet 

 

Nyilatkozat 

(üzleti titok vonatkozásában Kbt. 44. §-a szerint) 

 

 

 

Alulírott, ………..……, mint a ……………….. (székhelye: ……………… ) cégjegyzésre 

(kötelezettségvállalásra) jogosult képviselője nyilatkozom, hogy ajánlatunk, 

 

üzleti titkot tartalmaz6, 

 

amely alapján az alább felsorolt iratok nyilvánosságra hozatalát megtiltom7: 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

 

Az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz csatoljuk indoklásunkat, amelyben részletesen 

alátámasztja, hogy az adott információ, adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon 

okozna számunkra aránytalan sérelmet.  

 

Jelen nyilatkozatot a Békés Megyei Központi Kórház, mint ajánlatkérő által indított „Békés Megyei 

Központi Kórház részére orvosi gáz beszerzése” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban az ajánlat 

részeként tesszük. 

 

Kelt. ………………….., 201.. ……………… hónap …. nap 

 

 

 

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

 Cégszerű aláírás 

 

                                                 
6 Amennyiben Ajánlattevő ajánlata üzleti titkot tartalmaz, a Kbt. 44. § (1) bekezdés szerint - az üzleti titkot 

tartalmazó, elkülönített irathoz - indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott 

információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A 

gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül 

megfogalmazásra. 
7 A Kbt. 44. § szerint elkülönített módon – külön az ajánlat végén - kérjük elhelyezni. 
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9. sz. melléklet 

 

Kapcsolattartói információs adatlap 

 

Az ajánlatot adó cég neve:   

Címe:   

Telefonszáma:   

E-mail címe:   

Fax száma:  

KAPCSOLATTARTÓ AZ ELJÁRÁS TELJES IDEJÉRE:  

Név:   

Telefonszám:  

Fax szám:  

Mobil szám.  

E-mail cím  

 

Kijelentem, hogy a megadott (kitöltött) adatok a valóságnak megfelelnek! 

 

Jelen adatlapot a Békés Megyei Központi Kórház, mint ajánlatkérő által indított „Békés Megyei 

Központi Kórház részére orvosi gáz beszerzése” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban az ajánlat 

részeként nyújtom be. 

 

Kelt. ………………….., 201.. ……………… hónap …. nap 

 

 

 

 

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

 Cégszerű aláírás 
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10. sz. 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-szolgáltatást8 használták az egységes európai 

közbeszerzési dokumentum kitöltéséhez. Az Európai Unió Hivatalos lapjában közzétett vonatkozó 

hirdetmény9 hivatkozási adatai: 

A Hivatalos Lap S sorozatának száma HL/S S231, dátum 01/12/2017, 12 oldal,  

A hirdetmény száma a Hivatalos Lap S sorozatban : 2017/S 231–481233 

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 azonosítása10 Válasz: 

Név:  Békés Megyei Központi Kórház 

Melyik beszerzést érinti? Válasz: 

A közbeszerzés megnevezése vagy rövid 

ismertetése11: 
Békés Megyei Központi Kórház részére orvosi 

gáz beszerzése 

Az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató 

ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási 

szám (adott esetben)12: 

-------- 

                                                 
8 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. 
9 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 
10 A vonatkozó hirdetmény I. szakaszának I.1 pontjából átmásolandó információ. Közös közbeszerzés 

esetén kérjük feltüntetni minden résztvevő beszerző nevét. 
11 Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 és II.1.3 pontját. 
12 Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 pontját. 
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Az egységes európai közbeszerzési dokumentum minden szakaszában az összes egyéb 

információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie. 

II. rész: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk 

A: A GAZDASÁGI SZEREPLŐRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

Azonosítás: Válasz: 

Név: [   ] 

Héaazonosító szám (uniós adószám), adott 

esetben: 

Ha nincs héaazonosító szám, kérjük egyéb 

nemzeti azonosító szám feltüntetését, adott 

esetben, ha szükséges. 

[   ] 

[   ] 

Postai cím:  [……] 

Kapcsolattartó személy vagy személyek13: 

Telefon: 

E-mail cím: 

Internetcím (adott esetben): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Általános információ: Válasz: 

A gazdasági szereplő mikro-, kis- vagy 

középvállalkozás14? 

[] Igen [] Nem 

Csak ha a közbeszerzés fenntartott15: A 

gazdasági szereplő védett műhely, szociális 

vállalkozás16 vagy védett munkahely-teremtési 

programok keretében fogja teljesíteni a 

szerződést? 

Ha igen, 
mi a fogyatékossággal élő vagy hátrányos 

helyzetű munkavállalók százalékos aránya? 

[] Igen [] Nem 

 

 

 

 

 

[…] 

 

                                                 
13 Kérjük, ismételje meg a kapcsolattartó személyekre vonatkozó információt, ahányszor szükséges. 
14 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. 
15 Lásd a szerződési hirdetmény III.1.5. pontját. 
16 Azaz fő célja a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű személyek szociális és szakmai 

beilleszkedése. 
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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 

minősítést17: 

d) A felvétel vagy a tanúsítás az összes előírt 

kiválasztási szempontra kiterjed? 

Ha nem: 

Ezen kívül kérjük, hogy KIZÁRÓLAG akkor 

töltse ki a hiányzó információt a IV. rész A., 

B., C. vagy D. szakaszában az esettől függően, 

ha a vonatkozó hirdetmény vagy közbeszerzési 

dokumentumok ezt előírják: 
e) A gazdasági szereplő tud-e igazolást adni a 

társadalombiztosítási járulékok és adók 

megfizetéséről, vagy meg tudja-e adni azt az 

információt, amely lehetővé teszi az ajánlatkérő 

szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára, 

hogy közvetlenül beszerezze azt bármely 

tagország díjmentesen hozzáférhető nemzeti 

adatbázisából? 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat:  

 

 

 

 

 

 

a) [……] 

 

b) (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy 

testület, a dokumentáció pontos hivatkozási 

adatai): 

[……][……][……][……] 

 

c) [……] 

 

 

 

d) [] Igen [] Nem 

 

 

 

 

 

 

 

e) [] Igen [] Nem 

 

 

 

 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……][……] 

Részvétel formája: Válasz: 

                                                 
17 A hivatkozások és a minősítés, ha van ilyen, a tanúsításon szerepelnek. 
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A gazdasági szereplő másokkal együtt vesz részt 

a közbeszerzési eljárásban?18 

[] 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 

[]Igen []Nem 

                                                 
18 Nevezetesen egy csoport, konzorcium, közös vállalkozás vagy hasonló részeként. 



60 

 

szereplő igénybe veszi-e más szervezetek 

kapacitásait?  

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 is19. 

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. 

                                                 
19 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 részvétel20; 

2. Korrupció21; 

3. Csalás22; 

4. Terrorista bűncselekmény vagy terrorista csoporthoz kapcsolódó bűncselekmény23; 

5. Pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása24; 

6. Gyermekmunka és az emberkereskedelem más formái25 

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): 

[……][……][……][……]26 

Amennyiben igen, kérjük,27 adja meg a 

következő információkat: 

a) Elítélés dátuma, adja meg, hogy az 1–6. 

 

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

 

                                                 
20 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. 
21 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. 
22 Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1. cikke értelmében (HL C 

316., 1995.11.27., 48. o.) 
23 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. 
24 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. 
25 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. 
26 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
27 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
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pontok közül melyik érintett, valamint az ítélet 

okát (okait), 

b) Határozza meg az elítélt személyét [ ]; 

c) Amennyiben az ítélet közvetlenül 

megállapítja: 

 

b) [……] 

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

pont(ok) [   ] 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat: (internetcím, a kibocsátó hatóság 

vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási 

adatai): [……][……][……][……]28 

Ítéletek esetén hozott-e a gazdasági szereplő 

olyan intézkedéseket, amelyek a releváns 

kizárási okok ellenére igazolják 

megbízhatóságát29 (öntisztázás)? 

[] Igen [] Nem  

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az 

intézkedéseket30: 

[……] 

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. 

Adók Társadalombiztosítási 

hozzájárulás 

 

a) [……] 

b) [……] 

 

 

c1) [] Igen [] Nem 

– [] Igen [] 

Nem 

– [……] 

 

 

a) [……] 

b) [……] 

 

 

c1) [] Igen [] Nem 

– [] Igen [] Nem 

– [……] 

 

– [……] 

 

 

                                                 
28 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
29 A 2014/24/EU irányelv 57. cikke (6) bekezdését végrehajtó nemzeti rendelkezésekkel összhangban. 
30 Az elkövetett bűncselekmény jellegét figyelembe véve (egyszeri, ismételt, szisztematikus ...) a 

magyarázatnak tükröznie kell e megtett intézkedések megfelelőségét.  
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– 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? 

– [……] 

 

 

c2) [ …] 

 

d) [] Igen [] Nem 

Ha igen, kérjük, 

részletezze: [……] 

c2) [ …] 

 

d) [] Igen [] Nem 

Ha igen, kérjük, 

részletezze: [……] 

Ha az adók vagy társadalombiztosítási járulékok 

befizetésére vonatkozó dokumentáció 

elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a 

következő információkat: 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 31 

[……][……][……] 

C: FIZETÉSKÉPTELENSÉGGEL, ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGGEL VAGY SZAKMAI 

KÖTELESSÉGSZEGÉSSEL KAPCSOLATOS OKOK32 

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 

terén33? 

[] 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 van34, vagy 

e) Vagyonát felszámoló vagy bíróság kezeli, 

vagy 

[] Igen [] Nem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
32 Lásd a 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (4) bekezdését. 
33 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 
34 Lásd a nemzeti jogot, a vonatkozó hirdetményt vagy a közbeszerzési dokumentumokat. 
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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 

teljesítésére35. 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat: 

– [……] 

– [……] 

 

 

 

 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……] 

Elkövetett-e a gazdasági szereplő súlyos 

szakmai kötelességszegést36?  

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 összeférhetetlenségről37 a 

közbeszerzési eljárásban való részvételéből 

fakadóan? 

Ha igen, kérjük, részletezze: 

[] Igen [] Nem 

 

 

[…] 

                                                 
35 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. 
36 Adott esetben lásd a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok 

meghatározásait. 
37 A nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban jelzettek 

szerint. 
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Nyújtott-e a gazdasági szereplő vagy valamely 

hozzá kapcsolódó vállalkozás tanácsadást az 

ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató 

ajánlatkérőnek, vagy részt vett-e más módon a 

közbeszerzési eljárás előkészítésében? 

Ha igen, kérjük, részletezze: 

[] Igen [] Nem 

 

 

 

[…] 

Tapasztalta-e a gazdasági szereplő valamely 

korábbi közbeszerzési szerződés vagy egy 

ajánlatkérő szervvel kötött korábbi szerződés 

vagy korábbi koncessziós szerződés lejárat 

előtti megszüntetését vagy az említett korábbi 

szerződéshez kapcsolódó kártérítési követelést 

vagy egyéb hasonló szankciókat? 

Ha igen, kérjük, részletezze: 

[] Igen [] Nem 

 

 

 

 

 

[…] 

Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó 

intézkedéseket?  

[] Igen [] Nem 

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az 

intézkedéseket: [……] 

Megerősíti-e a gazdasági szereplő a 

következőket? 

a) A kizárási okok fenn nem állásának, illetve a 

kiválasztási kritériumok teljesülésének 

ellenőrzéséhez szükséges információk 

szolgáltatása során nem tett hamis 

nyilatkozatot, 

b) Nem tartott vissza ilyen információt, 

c) Késedelem nélkül be tudta nyújtani az 

ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató 

ajánlatkérő által megkívánt kiegészítő iratokat, 

és 

d) Nem kísérelte meg jogtalanul befolyásolni az 

ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató 

ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy 

olyan bizalmas információkat megszerezni, 

amelyek jogtalan előnyöket biztosítanának 

számára a közbeszerzési eljárásban, vagy 

gondatlanságból olyan félrevezető információkat 

szolgáltatni, amelyek érdemben befolyásolhatják 

a kizárásra, a kiválasztásra vagy az odaítélésre 

vonatkozó döntéseket. 

[] Igen [] Nem 

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 

[] Igen [] Nem 

 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 
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vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési 

dokumentumok meghatároznak? 

Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ag) pont 

ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. 

szerinti versenyt korlátozó megállapodás 

közbeszerzési és koncessziós eljárásban; 

ah) alpontja szerinti kizáró ok tekintetében, nem 

Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő 

esetében, amely bűncselekmények a személyes 

joga szerint a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ag) 

alpontja szerinti bűncselekményhez hasonló 

bűncselekménynek minősül; 

Kbt. 62. § (1) bekezdés e), f), g), k), l), p) és q) 

pont 

e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével 

kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az 

elmúlt három éven belül jogerős bírósági 

ítéletben megállapítást nyert; 

f) tevékenységét a jogi személlyel szemben 

alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 

2001. évi CIV. törvény 5. § (2) 

bekezdés b) pontja alapján vagy az adott 

közbeszerzési eljárásban releváns 

módon c) vagy g) pontja alapján a bíróság 

jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje 

alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más 

bíróság hasonló okból és módon jogerősen 

korlátozta; 

g) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 

165. § (2) bekezdés f) pontja alapján jogerősen 

eltiltásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság 

vagy – a Közbeszerzési Döntőbizottság 

határozatának felülvizsgálata esetén – a bíróság 

által jogerősen megállapított időtartam végéig; 

k) tekintetében a következő feltételek valamelyike 

megvalósul: 

ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági 

Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és 

Fejlesztési Szervezet tagállamában, a 

Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési 

megállapodásban részes államban vagy az 

EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli 

országok és területek bármelyikében vagy nem 

olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, 

amellyel Magyarországnak kettős adózás 

elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……]38 

                                                 
38 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
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amellyel az Európai Uniónak kétoldalú 

megállapodása van a közbeszerzés terén, 

kb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett 

társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus 

finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. 

törvény 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–

rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem 

képes megnevezni, vagy 

kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy 

közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel 

vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi 

személy vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont 

szerinti feltétel fennáll; 

l) harmadik országbeli állampolgár 

Magyarországon engedélyhez kötött 

foglalkoztatása esetén a munkaügyi hatóság 

által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi 

LXXV. törvény 7/A. §-a alapján két évnél nem 

régebben jogerőre emelkedett közigazgatási - 

vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági - 

határozatban megállapított és a központi 

költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel 

vagy az idegenrendészeti hatóság által a 

harmadik országbeli állampolgárok 

beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény 

szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott 

jogszabálysértést követett el; 

p) a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési 

eljárás eredményeként kötött szerződésben 

részére biztosított előleget nem a szerződésnek 

megfelelően használta fel, és ezt három évnél 

nem régebben meghozott, jogerős bírósági, 

közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén 

bírósági határozat megállapította. 

q) súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás 

vagy koncessziós beszerzési eljárás 

eredményeként kötött szerződés teljesítésére e 

törvényben előírt rendelkezéseket, és ezt a 

Közbeszerzési Döntőbizottság, vagy a 

Döntőbizottság határozatának bírósági 

felülvizsgálata esetén a bíróság 90 napnál nem 

régebben meghozott, jogerős határozata 

megállapította. 

Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a 

közbeszerzési dokumentumokban megkívánt 

dokumentáció elektronikus formában 
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rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a következő 

információkat: 

Amennyiben a tisztán nemzeti kizárási okok 

fennállnak, tett-e a gazdasági szereplő 

öntisztázási intézkedéseket?  

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az 

intézkedéseket:  

[] Igen [] Nem 

 

 

[……] 

IV. rész: Kiválasztási szempontok 

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

kijelenti a következőket: 

: AZ ÖSSZES KIVÁLASZTÁSI SZEMPONT ÁLTALÁNOS JELZÉSE 

A gazdasági szereplőnek csak ezt a mezőt kell kitöltenie abban az esetben, ha az ajánlatkérő szerv 

vagy a közszolgáltató ajánlatkérő a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott 

közbeszerzési dokumentumokban jelezte, hogy a gazdasági szereplő szorítkozhat a IV. rész  

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

Minden előírt kiválasztási szempont teljesítése Válasz: 

Megfelel az előírt kiválasztási szempontoknak: [] Igen [] Nem 

A: ALKALMASSÁG SZAKMAI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE 

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

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

vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban. 

Alkalmasság szakmai tevékenység végzésére Válasz: 

1) Be van jegyezve a letelepedés helye szerinti 

tagállamának vonatkozó szakmai vagy 

cégnyilvántartásába39: 

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 

 

[] 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 

                                                 
39 A 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében leírtak szerint egyes tagállamok gazdasági szereplőinek 

egyes esetekben az adott mellékletben meghatározott egyéb követelményeknek is meg kell felelniük. 
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elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat: 

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 következő40 (): 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat: 

év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem 

év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem 

év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem 

 

(évek száma, átlagos árbevétel): 

[……],[……][…]pénznem 

 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……] 

2a) A gazdasági szereplő éves („specifikus”) 

árbevétele a szerződés által érintett üzleti 

területre vonatkozóan, a vonatkozó 

hirdetményben vagy a közbeszerzési 

dokumentumokban meghatározott módon az 

előírt pénzügyi évek tekintetében a következő: 

 

És/vagy 
2b) A gazdasági szereplő átlagos éves 

árbevétele a területen és a vonatkozó 

hirdetményben vagy a közbeszerzési 

dokumentumokban előírt számú évben a 

következő41: 
Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat: 

év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem 

év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem 

év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem 

 

 

 

 

(évek száma, átlagos árbevétel): 

[……],[……][…]pénznem 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……] 

3) Amennyiben az (általános vagy specifikus) 

árbevételre vonatkozó információ nem áll 

rendelkezésre a kért időszak egészére 

vonatkozóan, kérjük, adja meg a gazdasági 

szereplő létrejöttének dátumát vagy azt az 

[……] 

                                                 
40 Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik. 
41 Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik. 
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időpontot, amikor megkezdte üzleti 

tevékenységét: 

4) A vonatkozó hirdetményben vagy a 

közbeszerzési dokumentumokban meghatározott 

pénzügyi mutatók42 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 y43 aránya - 

és az érték): 

[……], [……]44 

 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……] 

5) Szakmai felelősségbiztosításának biztosítási 

összege a következő: 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat: 

[……],[……][…]pénznem 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……] 

6) Az esetleges egyéb gazdasági vagy 

pénzügyi követelmények tekintetében, 

amelyeket a vonatkozó hirdetményben vagy a 

közbeszerzési dokumentumokban 

meghatároztak, a gazdasági szereplő kijelenti a 

következőket: 

 

 

Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a 

közbeszerzési dokumentumokban esetlegesen 

meghatározott vonatkozó dokumentáció 

elektronikus formában rendelkezésre áll, kérjük, 

adja meg a következő információkat: 

[……] 

 

 

 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……] 

C: TECHNIKAI ÉS SZAKMAI ALKALMASSÁG 

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

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

vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban. 

Technikai és szakmai alkalmasság Válasz: 

1a) Csak építési beruházásra vonatkozó 

közbeszerzési szerződések esetében: 

A referencia-időszak folyamán45 a gazdasági 

szereplő a meghatározott típusú munkákból 

a következőket végezte:  

Ha a legfontosabb munkák megfelelő 

Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó 

hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok 

határozzák meg): […] 

Munkák:  […...] 

                                                 
42 Pl. az eszközök és a források aránya. 
43 Pl. az eszközök és a források aránya. 
44 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
45 Az ajánlatkérő szervek nem több, mint öt évet írhatnak elő, és elfogadhatnak öt évnél régebbi 

tapasztalatot. 
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elvégzésére és eredményére vonatkozó 

dokumentáció elektronikus formában 

rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a következő 

információkat: 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……] 

1b) Csak árubeszerzésre és 

szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési 

szerződések esetében: 

A referencia-időszak folyamán46 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 

magánmegrendelőket47: 

a)  

 

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 szervezeteket48 
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 

 

 

 

[] Igen [] Nem 

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

régebbi tapasztalatot. 
47 Vagyis minden megrendelőt fel kell sorolni, és a listának tartalmaznia kell mind a közületi, mind pedig 

a magánmegrendelőket az érintett szállítások vagy szolgáltatások tekintetében. 
48 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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szükséges, a rendelkezésére álló tanulmányi és 

kutatási eszközökre és minőségellenőrzési 

intézkedéseire vonatkozó vizsgálatok49 

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 
50kíván 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 

 

[] Igen [] Nem 

 

 

 

[] Igen [] Nem 

 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

                                                 
49 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. 
50 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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elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat: 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……] 

12) Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési 

szerződés esetében: 

Rendelkezésre tudja-e bocsátani a gazdasági 

szereplő a vonatkozó hirdetményben vagy a 

közbeszerzési dokumentumokban foglalt, a 

hatáskörrel rendelkezőként elismert hivatalos 

minőségellenőrző intézetek vagy hivatalok által 

kiállított bizonyítványokat, amelyek műszaki 

leírásokra vagy szabványokra való egyértelmű 

hivatkozással igazolják a termékek 

megfelelőségét? 

Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg ennek 

okát, és azt, hogy milyen egyéb bizonyítási 

eszközök bocsáthatók rendelkezésre: 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat: 

 

[] Igen [] Nem 

 

 

 

 

 

 

 

 

[…] 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……] 

D: MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZEREK ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VEZETÉSI SZABVÁNYOK 

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

minőségbiztosítási rendszereket és/vagy környezetvédelmi vezetési szabványokat az ajánlatkérő 

szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben 

hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban. 

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 

[] Igen [] Nem 

 

 

 

 

[……] [……] 
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a környezetvédelmi vezetési rendszereket 

vagy szabványokat illetően: 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat: 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……] 

V. rész: Az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának csökkentése 

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

ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő meghatározta az ajánlattételre vagy a 

párbeszédben való részvételre felhívandó részvételre jelentkezők számának csökkentésére 

alkalmazandó objektív és megkülönböztetésmentes szempontokat vagy szabályokat. Ez az 

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

típusára) vonatkozó követelmények, ha vannak ilyenek, a vonatkozó hirdetményben vagy a 

hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban található. 

Csak meghívásos eljárás, tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd és innovációs partnerség 

esetében: 

A gazdasági szereplő kijelenti a következőket: 

A számok csökkentése Válasz: 

A gazdasági szereplő a következő módon felel 

meg a részvételre jelentkezők számának 

csökkentésére alkalmazandó objektív és 

megkülönböztetés mentes szempontoknak vagy 

szabályoknak: 

Amennyiben bizonyos tanúsítványok vagy egyéb 

igazolások szükségesek, kérjük, tüntesse fel 

mindegyikre nézve, hogy a gazdasági szereplő 

rendelkezik-e a megkívánt dokumentumokkal: 

Ha e tanúsítványok vagy egyéb igazolások 

valamelyike elektronikus formában 

rendelkezésre áll51, kérjük, hogy mindegyikre 

nézve adja meg a következő információkat: 

[….] 

 

 

 

[] Igen [] Nem52 

 

 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……]53 

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 iratokhoz54, vagy 

                                                 
51 Kérjük, egyértelműen adja meg, melyik elemre vonatkozik a válasz. 
52 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
53 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
54 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.  
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b) Legkésőbb 2018. április 18-án55 az ajánlatkérő szervezetnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek 

már birtokában van az érintett dokumentáció. 

Alulírott(ak) hozzájárul(nak) ahhoz, hogy Békés Megyei Központi Kórház ajánlatkérő hozzáférjen a 

jelen egységes európai közbeszerzési dokumentum II. rész és III. rész alatt a „Békés Megyei Központi 

Kórház részére orvosi gáz beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás [a közbeszerzési eljárás azonosítása: 

(, hivatkozás az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett hirdetményre, hivatkozási szám: 2017/S 

231–481233)] céljára megadott információkat igazoló dokumentumokhoz.  

 

Keltezés, hely, és – ahol megkívánt vagy szükséges – aláírás(ok): [……] 

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

függően. 
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11. sz. melléklet 

 

Nyilatkozat bankszámlaszámról 

 

 

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

cégjegyzésre/kötelezettségvállalásra jogosult képviselője a Békés Megyei Központi Kórház, mint 

ajánlatkérő által indított „Békés Megyei Központi Kórház részére orvosi gáz beszerzése”  tárgyú 

közbeszerzési eljárásban ezennel  

 

n y i l a t k o z o m, 

hogy 

az Ajánlatérő fizetési számlaszámára történő befizetéssel rendelkezésre bocsátott ajánlati biztosíték 

visszautalását az alábbi számlaszámra kérjük teljesíteni: 

 

Számlaszám: ……………………………………….. 

 

Kelt. ………………….., 201.. ……………… hónap …. nap 

 

 

 

 

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

Cégszerű aláírás 
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12. sz. melléklet 

 

NYILATKOZAT A PAPÍR ALAPON ÉS ELEKTRONIKUSAN BENYÚJTOTT AJÁNLAT 

EGYEZŐSÉGÉRŐL 
 

 

a Békés Megyei Központi Kórház, mint ajánlatkérő által indított „Békés Megyei Központi Kórház 

részére orvosi gáz beszerzése”  tárgyú közbeszerzési eljárásban  
 

 

Alulírott, ………..……, mint a ……………….. (székhelye: ……………… ) cégjegyzésre 

(kötelezettségvállalásra) jogosult képviselője kijelentem, hogy a fent említett közbeszerzési eljárásban 

az általunk papír alapon és elektronikusan CD/DVD adathordozón pdf formátumban benyújtott ajánlat 

egymással megegyezik. 

Tudomással bírunk arról, hogy az ajánlatkérő az ajánlat elbírálása során, a papír alapon benyújtott 

ajánlatot veszi alapul. 

A papír alapon és elektronikusan benyújtott ajánlat egyezőségéért felelősséget vállalok. 

 

 

 

Kelt. ………………….., 201.. ……………… hónap …. nap 

 

 

 

 

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

Cégszerű aláírás 
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19. sz. melléklet 

 

 

Nyilatkozat 

az Ajánlati felhívás II.2.4) pontjában meghatározott kiszerelési mérettől eltérő helyettesítő 

kiszerelési méretben történő szállításról 

 

 

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

cégjegyzésre/kötelezettségvállalásra jogosult képviselője a Békés Megyei Központi Kórház, mint 

ajánlatkérő által indított „Békés Megyei Központi Kórház részére orvosi gáz beszerzése”  tárgyú 

közbeszerzési eljárásban ezennel  

 

n y i l a t k o z o m, 

hogy 

 

 

az alábbi termék(ek)et az ajánlati felhívás II.2.4) pontjában meghatározott kiszerelési mérettől eltérő 

alábbi kiszerelésben szállítjuk: 

 

Termék megnevezése (az 

ajánlati felhívás II.2.4. 

pontjában meghatározott 

kiszerelési méret 

feltüntetésével) 

 Termék megnevezése (a 

szállításra kerülő helyettesítő 

kiszerelési méret 

feltüntetésével) 

Helyettesítő kiszerelési 

méretű termék nettó 

egységára 

 helyett   

 helyett   

 helyett   

 

Nyilatkozom, hogy a fenti termékek esetén az ajánlat részeként benyújtott részletes árajánlatban általunk 

megadott nettó egységár az ajánlati felhívás II.2.4) pontjában és az árazatlan költségvetés táblázatban 

megadott gáz töltet mennyiségnek megfelelően került kiszámításra, és az ajánlati ár ezen számítás 

alapján került megadásra. 

 

Kelt. ………………….., 201.. ……………… hónap …. nap 

 

 

 

 

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

Cégszerű aláírás 
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„B” melléklet 

 

Ajánlattevő akkor köteles jelen nyilatkozatokat benyújtani, amennyiben ajánlatkérő erre a Kbt. 

69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívja. 

 

(A kizáró okok és alkalmassági követelmények igazolásához kapcsolódó az ajánlatban nem 

csatolandó nyilatkozatminták – Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései alapján a 

kizáró okok és alkalmassági követelmények igazolására felhívott ajánlattevő(k) és alkalmasság 

igazolásában résztvevő szervezet(ek) számára) 
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13. sz. melléklet 

 

NYILATKOZAT56  

 

a Kbt. 62. § (1) bekezdésének a), d), e), f) pontjai, valamint Kbt. 62. § (2) bekezdése tekintetében 
(közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatot) 

 

„Békés Megyei Központi Kórház részére orvosi gáz beszerzése” 

 

Alulírott …………………….. (név, székhely) ajánlattevő, melyet képvisel: ……………………………  

 

a z  a l á b b i  n y i l a t k o z a t o t  t e s s z ü k : 

 

Nem állnak fenn velem/velünk szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)57, d)58, e)59, f)60 pontjaiban, 

valamint Kbt. 62. § (2) bekezdésében foglalt kizáró okok. 

 

Jelen nyilatkozatot a Békés Megyei Központi Kórház, mint ajánlatkérő által indított „Békés Megyei 

Központi Kórház részére orvosi gáz beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlat részeként 

teszem. 

 

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

 

 

 

………………………………….. 

cégszerű aláírás 

 

 

 

                                                 
56 Ajánlattevő akkor köteles ezt a nyilatkozatot benyújtani az ajánlati felhívásban előírt kizáró okok 

vonatkozásában, amennyiben ajánlatkérő erre a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívja. Közös 

ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő saját maga tekintetében köteles aláírni 
57 Természetes személy ajánlattevő esetén releváns, valamint a Kbt. 62. § (2) bekezdésében említett személyek 

esetén. Közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat szükséges. 
58 Ha az ajánlattevő a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 

értelmében nem minősül cégnek, vagy ha az adott szervezet tevékenységének felfüggesztésére a cégbíróságon 

kívül más hatóság is jogosult, közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat 

szükséges. 
59 Természetes személy ajánlattevő esetén releváns. Közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által 

hitelesített nyilatkozat szükséges. 
60 Ha a nem természetes személy ajánlattevő nem minősül cégnek, közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai 

kamara által hitelesített nyilatkozat szükséges. 
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14. sz. melléklet 

 

NYILATKOZAT
61 

 

a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontja tekintetében62 

 

 

Alulírott, ………..……, mint a ……………….. (székhelye: ……………… ) cégjegyzésre 

(kötelezettségvállalásra) jogosult képviselője  a Békés Megyei Központi Kórház, mint ajánlatkérő által 

indított „Békés Megyei Központi Kórház részére orvosi gáz beszerzése” tárgyú közbeszerzési 

eljárásban az alábbi nyilatkozatot teszem: 

 

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési 

műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pontjának 

ib) alpontjában63 / 10. § g pontjának gb) alpontjában64 foglalt előírásaira való tekintettel 

 

k i j e l e n t j ü k ,  

 

„A”. hogy Társaságunk olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek. 

 

vagy65 

 

„B.” hogy Társaságunk olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén. 

 

* 

 

„B/1.” Fentiekre tekintettel nyilatkozunk, hogy Társaságunk a pénzmosás és a terrorizmus 

finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § ra)-rb) 

pontja, illetve rc)-rd) pontja szerint definiált tényleges tulajdonossal rendelkezik. Valamennyi 

tényleges tulajdonos nevét és állandó lakóhelyét az alábbiakban mutatjuk be66:  

 

Tényleges tulajdonos neve Állandó lakóhelye 

  

  

  

 

vagy67 

 

 

„B/2.” Fentiekre tekintettel nyilatkozunk, hogy Társaságunk a pénzmosás és a terrorizmus 

finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § ra-rb) rc-

                                                 
61 Ajánlattevő akkor köteles ezt a nyilatkozatot benyújtani az ajánlati felhívásban előírt kizáró okok 

vonatkozásában, amennyiben ajánlatkérő erre a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívja. 

 Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő saját maga tekintetében köteles aláírni. 
62 A Magyarországon letelepedett ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők külön-külön teszik 

meg egyszerű nyilatkozat formájában. 
63 Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében aláhúzandó 
64 Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében aláhúzandó 
65 Kérjük, húzza alá vagy az „A” vagy a „B” pontot!, vagy a nem kívánt rész törlendő! 
66 Felsorolás a tényleges tulajdonosok számának megfelelően módosítandó 
67 Megfelelő pont aláhúzandó, vagy a nem kívánt rész törlendő és a megfelelő rész kitöltendő! 
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rd) pontja szerint definiált tényleges tulajdonossal nem rendelkezik. 

 

 

Jelen nyilatkozatot a Békés Megyei Központi Kórház, mint ajánlatkérő által indított „Békés Megyei 

Központi Kórház részére orvosi gáz beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlat részeként 

teszem. 

 

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

 

 

 

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

     cégszerű aláírás 
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15. sz. melléklet 

 

NYILATKOZAT
68 

 

a Kbt. 62. § (1) bekezdésének kc) pontja tekintetében 

 

 

Alulírott, ………..……, mint a ……………….. (székhelye: ……………… ) cégjegyzésre 

(kötelezettségvállalásra) jogosult képviselője  a Békés Megyei Központi Kórház, mint ajánlatkérő által 

indított „Békés Megyei Központi Kórház részére orvosi gáz beszerzése” tárgyú közbeszerzési 

eljárásban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pontjának ic) alpontjában foglaltaknak 

megfelelően, a Kbt. 62. § (1) bekezdésének k) pontjának kc) alpontjában foglaltak tekintetében alábbi 

nyilatkozatot teszem: 

 

„A.” Nincs olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely a társaságunkban 

közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik.69 

 

vagy 

 

 

„B.” A társaságunkban közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati 

joggal rendelkező jogi személy(ek) és/vagy személyes joga szerint jogképes szervezet(ek) az alábbiak:70 

 

Szervezet neve Székhelye 

  

  

  

 

Nyilatkozom továbbá, hogy a fent megnevezett szervezet(ek) vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés 

k) pont kb) alpontjában hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn. 

 

Jelen nyilatkozatot a Békés Megyei Központi Kórház, mint ajánlatkérő által indított „Békés Megyei 

Központi Kórház részére orvosi gáz beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlat részeként 

teszem. 

 

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

 

 

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

     cégszerű aláírás 

                                                 
68 Ajánlattevő akkor köteles ezt a nyilatkozatot benyújtani az ajánlati felhívásban előírt kizáró okok 

vonatkozásában, amennyiben ajánlatkérő erre a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján felhívja. Közös 

ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő saját maga tekintetében köteles megtenni. 
69Nem kívánt rész törlendő 
70Nem kívánt rész törlendő 
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16. sz. melléklet 

 

NYILATKOZAT A SZÁMVITELI JOGSZABÁLYOK SZERINTI BESZÁMOLÓ CÉGINFORMÁCIÓS 

SZOLGÁLAT HONLAPJÁN TÖRTÉNŐ MEGISMERHETŐSÉGÉRŐL 

 

 

Alulírott, ………..……, mint a ……………….. (székhelye: ……………… ) cégjegyzésre 

(kötelezettségvállalásra) jogosult képviselője a Békés Megyei Központi Kórház ajánlatkérő által 

indított „Békés Megyei Központi Kórház részére orvosi gáz beszerzése” tárgyú közbeszerzési 

eljárásban 

 

nyilatkozom, 

 

hogy az általam képviselt ajánlattevő/ alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet 71 saját vagy 

jogelődje ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó három lezárt üzleti évére vonatkozó számviteli 

jogszabályok szerinti beszámolója a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető. 

 

 

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

 

 

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

     cégszerű aláírás 

 

                                                 
71 Megfelelő aláhúzandó vagy a nem kívánt rész törlendő 
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17. sz. melléklet 

 

 

Nyilatkozat árbevételről 

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

 

 

Alulírott …………………….. mint a(z) …………………………………………………… ajánlattevő/ 

alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet72 cégjegyzésre (kötelezettségvállalásra) jogosult 

képviselője felelősségem tudatában 

 

n y i l a t k o z o m, 

 

a Békés Megyei Központi Kórház, mint Ajánlatkérő által indított „Békés Megyei Központi Kórház 

részére orvosi gáz beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárásban 

 

hogy, az ajánlati felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év teljes, valamint 

közbeszerzés tárgyából (cseppfolyós és/vagy sűrített gázok szállítása) származó árbevétele az alábbi 

volt.  

 

Év 

Teljes általános forgalmi adó 

nélkül számított árbevétel 

(nettó Ft) 

Közbeszerzés tárgyából 

(cseppfolyós és/vagy sűrített 

gázok szállítása) származó 

általános forgalmi adó nélkül 

számított árbevétel 

(nettó Ft) 

   

   

   

Összesen:   

 

 

 

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

 

 

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

     cégszerű aláírás 

 

 

                                                 
72 Megfelelő aláhúzandó, vagy a nem kívánt rész törlendő 
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18. sz. melléklet 

 

REFERENCIA-NYILATKOZAT73 

 

Alulírott …………………………….., mint a(z) …………………………………….. ajánlattevő/ 

alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet 74 cégjegyzésre jogosult képviselője  

a Békés Megyei Központi Kórház, mint Ajánlatkérő által  

„Békés Megyei Központi Kórház részére orvosi gáz beszerzése” 

tárgyban indított közbeszerzési eljárásban  

 

nyilatkozom, 

 

hogy az általam képviselt ajánlattevő/ alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet 75 az ajánlati 

felhívásban előírt alkalmassági feltételnek történő megfelelést az alábbi referenciával 

(referenciákkal) kívánja igazolni: 

 

Teljesítés időpontja 

(év, hónap, nap)  

A szerződést kötő 

másik fél neve, 

címe, 

kapcsolattartójának 

neve és elérhetősége 

(telefonszáma, 

faxszám, e-mail 

cím) 

A szállítás 

tárgyának 

ismertetés

e 

A szállítás 

mennyisége 

A teljesítés 

az 

előírásoknak 

és a 

szerződésben 

rögzítettekne

k 

megfelelően 

történt-e? 

(Igen / Nem) 

Kezdő 

időpontja 

Befejező 

időpontja 

      

      

      

Összesen:  

 

 

 

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

 

 

 

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

     cégszerű aláírás 

 

                                                 
73 A referenciát a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) és (2) bekezdései szerint kell igazolni 
74 Megfelelő aláhúzandó vagy a nem kívánt rész törlendő 
75 Megfelelő aláhúzandó vagy a nem kívánt rész törlendő 
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