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ALAPINFORMÁCIÓK A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRÓL 

 

Ajánlatkérő, Orosháza Város Önkormányzata (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.) nevében 

ezennel felkérem, hogy az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett ajánlati felhívás, 

valamint az ajánlati felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumokban leírtak szerint tegye 

meg ajánlatát a jelen közbeszerzés tárgyát képező feladatok megvalósítására.  

 

Ajánlatkérőre vonatkozó információk: 

Orosháza Város Önkormányzata 

5900 Szabadság tér 4-6. 

Címzett: dr. Kovács Edina, jogi előadó 

Tel: +36-68/413-022 

Fax: +36-68/411-545  

E-mail: varoshaza@oroshaza.hu 

 

Ajánlatkérő az alábbi intézmények nevében is eljár a beszerzés során: 

 

- Orosházi Polgármesteri Hivatal (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.) 

- Orosháza Városi Önkormányzat Gyermek- és Diákélelmezési Intézménye (5900 

Orosháza, Eötvös József tér 2.) 

- Orosháza Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodája (5900 Orosháza, Lehel 

utca 23.) 

- Orosháza Városi Önkormányzat Egységes Szociális Központ (5900 Orosháza, Teréz 

u. 14.) 

- Orosháza Város Önkormányzat Nagy Gyula Területi Múzeum (5900 Orosháza, Dózsa 

György u. 5.) 

- Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. (5900 Orosháza, Kossuth tér 1.) 

- Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. (5900 Orosháza, Fürdő utca 5.) 

 

Az eljárás típusa: 

Kbt. Második Rész, uniós értékhatárt elérő értékű nyílt (Kbt. 81. § szerinti) közbeszerzési 

eljárás.  

 

Eljárás nyelve: 

Jelen közbeszerzési eljárás kizárólagos hivatalos nyelve a magyar. Az ajánlatkérő a nem 

magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. 

 

Az eljárás tárgya: 

Villamosenergia beszerzése adásvételi szerződés keretében, két részajánlati kör 

vonatkozásában az alábbiak szerint: 

1. részajánlati kör - Orosháza Város fenntartásában működő intézmények - 100 db 

fogyasztási hely - villamosenergiával való ellátása. 

2. részajánlati kör -  Orosháza Város közterületein naptáras közvilágítás biztosítása 

mailto:varoshaza@oroshaza.hu
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A szállítandó mennyiség a szerződés időtartama alatt összesen: 4.390.015 KWh, melytől a 

tényleges ajánlatkérői igény +40%-kal eltérhet. Az ajánlati árat mindkét részajánlati kör 

vonatkozásában kWh-ban szükséges megadni. 

 

A fogyasztási helyek címét és adott felhasználási mennyiségeiket az ajánlati felhívást 

kiegészítő dokumentumok 4. számú melléklete tartalmazza. 

 

A részletes  műszaki leírást az ajánlati felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok 4. 

számú melléklete tartalmazza. 

 

A szerződés időtartama: 

A szerződés teljesítésének időtartama: a szerződés hatályba lépésétől számított 12 hónap. 

 

A közbeszerzésben résztvevők köre: 

A nyílt eljárás olyan, egy szakaszból álló közbeszerzési eljárás, amelyben minden érdekelt 

gazdasági szereplő ajánlatot tehet. Azok a szervezetek vagy személyek, akik az ajánlati 

felhívás, valamint a hozzá tartozó ajánlati felhívást kiegészítő közbeszerzési 

dokumentumokban leírtak alapján benyújtott érvényes ajánlatuk alapján a szerződés 

teljesítésére alkalmasak. 

 

Az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban - részajánlat-tételi lehetőség biztosítása 

esetén ugyanazon rész tekintetében - 

a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, 

b) más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt, 

c) más ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja  

 

Egyéb rendelkezések: 

Az Ajánlattevőnek teljes körű ajánlatot kell adnia a felhívásban szereplő árubeszerzés  

vonatkozásában. Az Ajánlatkérő nem fogad el semmiféle kifogást azon az alapon, hogy az 

Ajánlattevő elmulasztotta az Ajánlati felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok 

valamely részének átvételét. 

 

Az ajánlat elkészítésének alapja az ajánlati felhíváson túl, az Ajánlattevők részére megküldött 

ajánlati felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentum. Az ajánlat a jelen közbeszerzés 

tárgyát képező árubeszerzés teljes körű beszerzését kell, hogy tartalmazza úgy, ahogy azt az 

Ajánlatkérő az ajánlattétel céljából kibocsátott dokumentumokban előírta. Az ajánlatban 

szereplő árakat magyar forintban kell megadni. 

 

Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a feladatleírásban meghatározott gyártmányú, 

eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy 

védjegyre való esetleges hivatkozás a közbeszerzés tárgyának egyértelmű jellegének 

meghatározása érdekében történt, a megnevezés mellett a „vagy egyenértékű” kifejezést 

minden esetben érteni kell! A hivatkozott szabvány, műszaki engedély, előírás, ajánlás 
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megnevezése mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést szintén minden esetben érteni kell 

összhangban a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakkal. 

 

Az Ajánlattevő kötelessége, hogy teljes ismeretet szerezzen a maga számára a javasolt 

szerződéssel kapcsolatos minden ügy vonatkozásában az ajánlat benyújtása előtt. 

 

Az Ajánlatkérő feltételezi, hogy Ajánlattevők ismerik a jelen közbeszerzési eljárásra, illetve a 

nyertessel kötendő szerződésre vonatkozó hatályos előírásokat, különös tekintettel a Kbt-t. Az 

Ajánlattevő ajánlata benyújtásával elismeri, hogy tisztában van a hatályos, valamint az ajánlat 

megtételekor ismert, a teljesítésre kihatóan hatályossá váló jogszabályokkal, és ajánlatát 

mindezek figyelembevételével állítja össze. 

 

Az eljárás során felmerülő, az ajánlati felhívásban és jelen ajánlati felhívást kiegészítő 

közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdések tekintetében a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei – különösen a 

321/2015 (X.30.) rendelet az irányadó. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a 

kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának 

módjáról, valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

 

A 322/2015 (X.30.)  Korm. rendelet 13.§-a szerint folyamatban lévő változásbejegyzési 

eljárás esetében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező, az ajánlathoz, illetve a részvételi 

jelentkezéshez köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az 

annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=a1500321.kor
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=a1500321.kor
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=a1500321.kor
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AJÁNLATI FELHÍVÁS 

 

 

Az Ajánlati felhívás az Európai Unió Hivatalos Lapjában érhető el
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ÚTMUTATÓ AZ ÉRDEKELT GAZDASÁGI SZEREPLŐK RÉSZÉRE 

 

1. A AJÁNLATI FELHÍVÁST KIEGÉSZÍTŐ KÖZBESZERZÉSI 

DOKUMENTUMOK TARTALMA 

 

1.1. A ajánlati felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok a következő részekből áll: 

1. AJÁNLATI FELHÍVÁS 

2. SZERZŐDÉSTERVEZET  

3. AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK 

4.  FELADATLEÍRÁS (Műszaki-szakmai tartalom) 

 

1.2. Jelen ajánlati felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok nem mindenben 

ismétlik meg az ajánlati felhívásban foglaltakat, a ajánlati felhívást kiegészítő 

közbeszerzési dokumentumok az ajánlati felhívással együtt kezelendőek. Az 

ajánlattevők kizárólagos kockázata, hogy gondosan megvizsgálják a ajánlati felhívást 

kiegészítő közbeszerzési dokumentumokat és annak minden kiegészítését, amely esetleg 

az ajánlati időszak alatt kerül kibocsátásra, valamint, hogy megbízható információkat 

szerezzenek be minden olyan körülmény és kötelezettség vonatkozásában, amely 

bármilyen módon is befolyásolhatja az ajánlat természetét vagy jellemzőit. 

 

1.3. Az ajánlattevőknek az ajánlati felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumokban 

közölt információit bizalmas anyagként kell kezelniük, amelyről harmadik félnek 

semmiféle részletet ki nem szolgáltathatnak, hacsak e harmadik fél nem készít és nyújt 

be ajánlatot az ajánlattevő számára a munka egy részére vonatkozóan (alvállalkozó), 

vagy az alkalmasság igazolásában részt vesz a gazdasági szereplő. Sem a ajánlati 

felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumokat, sem annak részeit, vagy másolatait 

nem lehet másra felhasználni, mint ajánlattételre, és az abban leírt beszerzések céljára. 

 

2. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 

 

2.1. Bármely gazdasági szereplő, aki jelen közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet - a 

megfelelő ajánlattétel érdekében - az ajánlati felhívásban, valamint a ajánlati felhívást 

kiegészítő közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban 

kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől vagy az általa 

meghatározott szervezettől. 

 

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

legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárta előtt hat nappal kell megadni. 

 



- 7 - 

 

2.3. Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet a fenti határidőt megelőző negyedik napnál 

később nyújtották be, a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek csak akkor kell 

megválaszolnia, ha a tájékoztatás elkészítése és megküldése még az ajánlattételi 

határidő letelte előtt lehetséges. 

 

2.4. Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet - a 

megfelelő ajánlattétel érdekében - az ajánlati felhívásban, valamint a ajánlati felhívást 

kiegészítő közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban 

kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől vagy az általa 

meghatározott szervezettől a következő kapcsolattartási pontokon: 

 

Szervezet: Projektfelügyelet Kft 

Cím: 2100 Gödöllő, Dózsa György út 69/A. 

Fax: +36 28361206 

E-mail: kozbeszerzes@projektfelugyelet.hu 

 

 

Ajánlatkérő a beérkező kérdések gyorsabb megválaszolása érdekében kéri, hogy azok 

minden esetben szerkeszthető word formátumban is kerüljenek megküldésre a fenti e-

mail címre. 

 

2.5. Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, ha egy gazdasági szereplő az ajánlati felhívást 

kiegészítő közbeszerzési dokumentumokat nem váltotta ki és kiegészítő tájékoztatás 

kérés keretében nem adja meg azon elérhetőségeit, melyekre a kiegészítő tájékoztatás 

megadását várja, és ezáltal Ajánlatkérő nem képes a tájékoztatás célszemélyhez történő 

megküldésére (vagy téves címre küldi meg a tájékoztatást). 

 

A kiegészítő tájékoztatás(ok) a http://www.oroshaza.hu/forums/forum/dokumentumtar-

kozerdeku-informaciok/kozbeszerzesi-eljarasok-hirdetmenyei/ honlapról letölthető(k) és 

onnan érhető(k) el, az(ok) nem vehető(k) át nyomtatott példányban az ajánlatkérő 

székhelyén. Ajánlatkérő a honlapon történő közzététellel egyidejűleg a kiegészítő 

tájékoztatást teljes terjedelmeben közvetlenül megküldi az ajánlati felhívást kiegészítő 

közbeszerzési dokumentumok letöltését visszaigazoló valamennyi gazdasági szereplő 

részére. A kiegészítő tájékoztatást az gazdasági szereplők azonos feltételek mellett 

kapják meg írásban, telefax útján és/vagy e-mailben az ajánlati felhívást kiegészítő 

közbeszerzési dokumentumok kérése vagy a kérdésfeltevés során feltüntetett 

telefaxszámra és/vagy e-mail címre. A kiegészítő tájékoztatás akkor minősül 

kézbesítettnek, ha a gazdasági szereplő a kiegészítő tájékoztatást akár telefax, email, 

vagy akár személyes kézbesítés útján megkapta, vagy szabályszerű értesítés mellett nem 

vette át. 

 

mailto:kozbeszerzes@projektfelugyelet.hu
http://www.oroshaza.hu/forums/forum/dokumentumtar-kozerdeku-informaciok/kozbeszerzesi-eljarasok-hirdetmenyei/
http://www.oroshaza.hu/forums/forum/dokumentumtar-kozerdeku-informaciok/kozbeszerzesi-eljarasok-hirdetmenyei/
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2.6. A kiegészítő tájékoztatások kézhezvételét az ajánlattevőknek haladéktalanul vissza kell 

igazolniuk. Kérjük a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a válaszok megérkezéséről a 2.4. 

pontban megjelölt címre küldjenek visszajelzést! 

 

2.7. A gazdasági szereplő kizárólagos felelőssége, hogy olyan telefax-elérhetőséget vagy e-

mail címet adjon meg, amely a megküldendő dokumentumok fogadására 24 órában 

alkalmas. Ugyancsak a gazdasági szereplő felelőssége, hogy a szervezeti egységén belül 

a kiegészítő tájékoztatás időben az arra jogosulthoz kerüljön. 

 

3. HELYSZÍNI BEJÁRÁS ÉS KONZULTÁCIÓ 

 

3.1.  Ajánlatkérő helyszíni bejárást – a beszerzés jellegére tekintettel – nem tesz lehetővé. 

 

4. AZ AJÁNLATOK BENYÚJTÁSA 

 

4.1. Az ajánlattevőnek a Kbt-ben, az ajánlati felhívásban, illetve jelen ajánlati felhívást 

kiegészítő közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai 

követelmények maradéktalan figyelembevételével és az előírt kötelező okiratok, 

dokumentumok, nyilatkozatok (a továbbiakban együttesen: mellékletek) becsatolásával 

kell ajánlatát benyújtania. 

 

4.2. Jelen ajánlati felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok nem mindenben 

ismétlik meg az ajánlati felhívásban foglaltakat, ezért hangsúlyozzuk, hogy az ajánlati 

felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok az ajánlati felhívással együtt 

kezelendőek. Az ajánlati felhívás és a ajánlati felhívást kiegészítő közbeszerzési 

dokumentumok rendelkezéseinek esetleges ellentmondása esetén a felhívásban 

szereplők az irányadóak. Ajánlattevő kötelezettségét képezi – az ajánlati felhívás és 

jelen ajánlati felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok gondos 

áttanulmányozását követően – az ezekben foglalt valamennyi előírás, formai 

követelmény, kikötés, a beszerzés tárgyára vonatkozó specifikáció betartása, valamint a 

kiegészítő (értelmező) tájékoztatás–kérésre adott ajánlatkérői válaszok 

figyelembevétele. Ajánlattevő köteles az ajánlati felhívásban, a ajánlati felhívást 

kiegészítő közbeszerzési dokumentumokban és ajánlatkérő által – a teljesítéssel 

kapcsolatban – szolgáltatott minden információ pontosságáról meggyőződni. 

 

4.3. Az ajánlatokat írásban és zártan, a felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai 

úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán, futárral feladott, vagy 

személyesen kézbesített ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül 

benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül. Az 

ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az 

ajánlattevőt terheli. 
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4.4. Az ajánlatok benyújtásának helye és határideje: Projektfelügyelet Kft (2100 Gödöllő, 

Dózsa György út 69/A. 107. sz tárgyaló) határideje: 2016. szeptember 5. 12:00 óra 

4.5. Az ajánlatokat az ajánlattételi határidő lejártáig, hétfőtől-csütörtökig 9.00-15.00 óra, 

pénteken 9.00-12.00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 9.00 - tól az 

ajánlattételi határidő lejártáig lehet leadni. 

4.6. Az ajánlat előkészítésével, összeállításával és benyújtásával, vagy az ajánlathoz 

szükséges információk megszerzésével kapcsolatos mulasztás következményei 

ajánlattevőt terhelik. Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával és egyébként a 

közbeszerzési eljárásban való részvétellel kapcsolatban felmerülő költségeket az 

ajánlattevők maguk viselik és ezek részben vagy egészben történő megtérítésére az 

ajánlatkérő nem kötelezhető. Minden olyan adat, információ beszerzése, - amely 

ajánlatuk elkészítéséhez és a szerződéses kötelezettségek elvállalásához szükségesek – 

saját költségükre és saját felelősségükre az Ajánlattevők feladata. 

 

4.7. Az ajánlatban közölt információk kizárólag ezen közbeszerzési eljárás eredményének 

megállapítása keretében kerülnek felhasználásra. 

 

4.8. 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. (Azon iratok körét mely 

nem minősíthető üzleti titoknak a Kbt. 44. § (2)-(3) bekezdése tartalmazza) 

 

5. AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK 

 

Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt – részajánlati körönként - ajánlati biztosíték 

adásához köti, amelynek mértéke 500.000 Ft.  

Az ajánlati biztosítékot legkésőbb az ajánlattételi határidőig kell az ajánlatkérő 

rendelkezésére bocsátani, a teljesítés történhet az ajánlatkérő nevére szóló, feltétel 

nélküli és visszavonhatatlan bankgaranciával, biztosítási szerződés alapján kiállított – 

készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel, vagy az ajánlatkérő az OTP  

Bank Nyrt.-nél vezetett 11733041-15346315-06530000 számú bankszámlájára történő 

átutalással/befizetéssel, a közlemény rovatban az eljárás számának feltüntetésével. Az 

ajánlat eredeti példányához csatolni kell a bankgarancia eredeti példányát, a biztosítási 

szerződés alapján kiállított kötelezvényt, vagy átutalás esetén az átutalási bizonylat 

eredeti példányát. [Kbt. 54. § (1)-(2)] 

http://uj.jogtar.hu/
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Az ajánlati biztosíték visszafizetésre került: 

a) az ajánlattevők részére az ajánlati felhívás visszavonását, ajánlatának érvénytelenné 

nyilvánítását, vagy az eljárás eredményéről az ajánlattevőknek megküldött értesítést 

követő tíz napon belül; 

b) a nyertes ajánlattevő, valamint - amennyiben az összegezésben megjelölésre került - 

a második legkedvezőbb ajánlatot tevő részére a szerződéskötést követő tíz napon belül, 

kivéve, ha a biztosíték az ajánlati felhívás szerint a megkötött szerződést megerősítő 

mellékkötelezettséggé válik. 

 

6. KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL 

 

6.1. Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. A közös ajánlattevők kötelesek 

maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni 

jogosult képviselőt megjelölni. 

 

6.2. Közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi 

személy létrehozását ajánlatkérő nem teszi lehetővé. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) 

bekezdése alapján projekttársaság létrehozását kizárja mind önálló, mind közös 

ajánlattevők tekintetében is. 

 

6.3. A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak 

egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. 

 

6.4. Ahol e törvény az ajánlatkérő számára az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők 

értesítését írja elő, valamint a kiegészítő tájékoztatás megadása [Kbt. 56. §], a 

hiánypótlás [Kbt. 71. §], a felvilágosítás [Kbt. 71. §] és indokolás [Kbt. 72. §] kérése 

esetében az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek vagy közös részvételre jelentkezőknek 

szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a (2) bekezdés szerinti képviselőnek 

küldi meg. 

 

6.5. Az ajánlatkérő által előírt ajánlati biztosítékot [Kbt. 54. §], a közös ajánlattevőknek 

elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik 

közös ajánlattevő részéről történt megsértése [54. § (4) bekezdése] esetén a 

biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg! 

 

6.6. A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen 

felelnek. A közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az 

ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be. 

 

6.7. Közös ajánlattétel esetén az adott időszakban elfogadott teljesítést a közös ajánlattevők 

az adott időszaki teljesítésük arányában külön-külön nyújtják be számláikat. A 

teljesítésbe bevont alvállalkozók adott időszaki teljesítményeit is rögzíteni kell a 

teljesítés igazolásban. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az alvállalkozók 

kifizetésének igazolását a jogszabályoknak megfelelően az  előírt tartalmi és formai 
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követelményeknek megfelelően kell benyújtani, az elszámolás biztosítása érdekében az 

Ajánlatkérő által jelezett hiányosságok pótlásáról haladéktalanul gondoskodnia kell. 

 

6.8. Amennyiben több gazdasági szereplő közösen tesz ajánlatot a közbeszerzési eljárásban, 

akkor az ajánlathoz csatolniuk kell az erre vonatkozó megállapodást. 

 A közös ajánlattevők megállapodásának tartalmaznia kell: 

- a közös ajánlattevők nevét, székhelyét 

- a jelen közbeszerzési eljárásban közös ajánlattevők nevében eljárni (továbbá 

kapcsolattartásra) jogosult képviselő szervezet megnevezését; 

- meg kell jelölni a közös Ajánlattevők képviseletére jogosult szervezetet és személyt, 

valamint az(oka)t a természetes személy(eke)t, aki(k) a közös Ajánlattevők nevében 

joghatályos nyilatkozatokat tehet(nek), illetve a közös Ajánlattevők nevében aláírásra 

jogosult(ak). A megállapodás mellé csatolni kell a közös Ajánlattevők képviseletére 

jogosult személy aláírási mintáját; 

- tartalmaznia kell a közbeszerzési eljárás tárgyát és az eljárást megindító 

hirdetményre való utalást. A közös Ajánlattevők nyilatkozzanak arra vonatkozóan, 

hogy a közbeszerzési eljárásban együttes Ajánlattevőként részt kívánnak venni; 

- a szerződés teljesítéséért teljes körű egyetemleges felelősségvállalást minden tag 

részéről; 

- ajánlatban vállalt kötelezettségek és a feladatok megosztására vonatkozó 

rendelkezéseket,  

- a számlázás rendjét, azt, hogy az egyes számlák összege hogyan oszlik meg a közös 

ajánlattevők között, továbbá azt, hogy közös Ajánlattevők külön-külön kötelesek 

számlát benyújtani a saját (rész)teljesítésükre vonatkozóan; 

- közös Ajánlattevők megállapodásának az Ajánlattevők mindegyikének aláírásával 

hatályba kell lépnie. 

 

7. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG 

 

 Az ajánlati kötöttség időtartama: 30 nap (az ajánlattételi határidő lejártától számítva). 

 

8. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA 

 

8.1. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontásának helye és ideje:  

Projektfelügyelet Kft (2100 Gödöllő, Dózsa György út 69/A. 107.sz tárgyaló 

ideje: 2016. szeptember 5. -  12:00 óra 

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

meghívott személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő 

esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, valamint személyek 

lehetnek jelen. 

 

 

 



- 12 - 

 

9. AZ ÉRVÉNYES AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE 

 

9.1. Az ajánlatkérő által felállított bíráló bizottság a Kbt. 69. § (2) bekezdésében foglaltak 

alapján megfelelőnek talált ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja 

(legalacsonyabb ár) bírálati szempont alapján értékeli. 

a.) Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az Ajánlattevők 

semmilyen formában és semmilyen hivatkozással nem tehetnek változó ajánlati árat 

tartalmazó ajánlatot. 

 

b.) Az ajánlati árat mindkét részajánlati kör vonatkozásában kWh-ban szükséges megadni. 

 

c.) A nettó árat mindkét részajánlati kör tekintetében úgy kell megadni, hogy az 

tartalmazza a villamos energia adásvételi szerződés szerint szállított villamos energia 

ellenértékeként fizetendő tiszta áramdíjas energiadíjat, a menetrendadás költségét, a 

szerződés teljesítése során nyújtott tanácsadás, illetve menedzselés díját, a számlázási 

költséget, az aktív villamos energia szolgáltatásának költségét, a kiegyenlítő energia 

költségét, a határkeresztezési díjat, a mérlegkör tagsági díjat, valamint a közvetített 

szolgáltatás kiszámlázásának esetleges költségeit.  

 

Az ajánlati ár nem tartalmazza a rendszerhasználati díjakat, a villamos energiáról 

szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (Vet.) 147. §-ában meghatározott pénzeszközöket 

(ideértve a Vet. 13.§ (1) bekezdése, illetve a 1/2016. (I.27) NFM rendelet alapján 

fizetendő KÁT pénzeszköz költségét), az energiaadót, az ÁFÁ-t, valamint a vonatkozó 

jogszabályok alapján esetlegesen felmerülő egyéb adókat, illetékeket, díjakat, 

járulékokat és költségeket, amelyeket Felhasználó – a vonatkozó jogszabályok által 

lehetővé tett módon és mértékben – köteles megfizetni. 

 

Amennyiben a szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a szerződés hatálya 

alatt változik, a hatályos szabályozás a szerződés ÁFÁ-ra vonatkozó rendelkezéseit a 

Szerződő Felek minden külön nyilatkozata, szerződés-módosítás nélkül módosítja. 

 

d.) Ha az ajánlati ár számokkal megadott összege és a betűvel leírt összeg között eltérés 

mutatkozik, akkor a számokkal kiírt összeget tekinti Ajánlatkérő érvényesnek. 

 

e.) Az Ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés 

valutaneme is csak ez lehet. 

 

f.)  Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat 

tárgyának eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített 

feltételek betartásához szükségesek, így többek között minden illetéket, díjat.  

 

g.) Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési 

mód elfogadhatatlan az Ajánlatkérő számára. 
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h.) Amennyiben az Ajánlattevő vállalási árát alulprognosztizálja, az ebből eredő 

pluszköltségeket, kiadásokat stb. nem háríthatja át az Ajánlatkérőre, és ez nem 

mentesíti a teljesítési kötelezettség alól. 

 

i.)Az Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az Ajánlattevő nem tehet olyan ajánlatot, amely 

előlegfizetési igényt tartalmaz. Előleg alatt az Ajánlatkérő minden olyan fizetési 

igényt ért, amelyek mögött nincs az Ajánlatkérő által elismert teljesítés. 

 

 

10. EREDMÉNYHIRDETÉS, ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 

 

10.1. Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevőt írásban tájékoztatni az eljárás eredményéről, az 

eljárás eredménytelenségéről, az ajánlattevő kizárásáról, a szerződés teljesítésére való 

alkalmatlanságának megállapításáról, ajánlatának egyéb okból történt érvénytelenné 

nyilvánításáról, valamint ezek részletes indokáról, az erről hozott döntést követően a 

lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül. 

 

10.2. Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban 

meghatározott minták szerint írásbeli összegezést köteles készíteni az ajánlatokról. Az 

ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor a fenti tájékoztatást az írásbeli 

összegezésnek minden ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton 

történő megküldésével teljesíti. 

 

 

11. ELŐZETES VITARENDEZÉS 

 

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

benyújtani: 

Szervezet: Projektfelügyelet Kft 

Cím: 2100 Gödöllő, Dózsa György út 69/A. 

Fax: +36 (28) 361-206 

E-mail: kozbeszerzes@projektfelugyelet.hu 

 

 

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

vitarendezési kérelem) meg kell jelölnie az írásbeli összegezés vagy egyéb 

dokumentum, vagy eljárási cselekmény jogsértőnek tartott elemét, továbbá a kérelmező 

javaslatát, észrevételét, valamint az álláspontját alátámasztó adatokat, tényeket, továbbá 

az azt alátámasztó dokumentumokra - ha vannak ilyenek - hivatkoznia kell. 

Az előzetes vitarendezési eljárás szabályait a Kbt. 80. §-a tartalmazza. 

 

 

 

mailto:kozbeszerzes@projektfelugyelet.hu
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12. A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE ÉS TELJESÍTÉSE 

 

12.1. Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes szervezettel 

(személlyel) - közös ajánlattétel esetén a nyertes szervezetekkel (személyekkel) - kell 

írásban megkötni a közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, 

szerződéstervezet és ajánlat tartalmának megfelelően. 

 

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

tekintettel - a nyertes ajánlat azon elemeit, amelyek értékelésre kerültek. 

 

12.3. Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt 

megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és a második legkedvezőbb ajánlatot (ha 

ajánlatkérő hirdetett második helyezettet) tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további egy 

hónappal meghosszabbodik. 

 

12.4. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése alapján 

Ajánlatkérő központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, 

jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthet érvényesen visszterhes 

szerződést, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést, amely 

szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. Nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a 

szerződéskötés időpontjáig nyilatkoznia kell az átláthatóságról, mely nyilatkozat a 

szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi. 

 

12.5. A szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek, 

illetve közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie, ahol az alvállalkozói teljesítés 

összesített aránya nem haladhatja meg a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) saját 

teljesítésének arányát, továbbá a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe 

saját teljesítésének 50%-át meghaladó mértékben további közreműködőt. 

 

 

13. A KAPCSOLATTARTÁS MÓDJA: 

 

14.1. A Kbt. 41. § (1) bekezdésének megfelelően az eljárás lezárásáig minden, az eljárással 

összefüggő kapcsolattartásra kizárólag írásban kerülhet sor. Az Ajánlatkérő és a 

nevében eljáró visszautasít minden egyéb úton történő, személyes vagy nem 

dokumentálható kapcsolattartási formát. 

 

14.2. A Kbt. 41. § (2) bekezdése alapján, amennyiben a Kbt. vagy az Eljárást Megindító 

Felhívás vagy az Ajánlati felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok valamely 

kapcsolattartási formát kifejezetten nem kíván meg, az írásbeli nyilatkozatok a 

következőképpen teljesíthetőek: 
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 postai vagy közvetlen kézbesítés útján (figyelemmel arra, hogy a Kbt. szerint 

előírt tájékoztatásra vagy információ kérésére a postai kézbesítés csak 

kivételesen és indokolt esetben vehető igénybe [Kbt. 41. § (5) bekezdés]); 

 faxon; 

 elektronikus úton (Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 41. § (4) 

bekezdése alapján elektronikus úton megküldött dokumentumnak a legalább 

fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott, vagy a Kbt. felhatalmazása 

alapján alkotott jogszabály szerinti követelményeknek megfelelő elektronikus 

dokumentumba foglalt formátum minősül). 
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1. SZÁMÚ MELLÉKLET 

SZERZŐDÉSTERVEZET  

 

 

A D Á S V É T E L I  S Z E R Z Ő D É S  

(tervezet) 
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2. SZÁMÚ MELLÉKLET 

AJÁNLOTT IGAZOLÁS - ÉS NYILATKOZATMINTÁK 

 

 

KÉRJÜK A TISZTELT AJÁNLATTEVŐKET, AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSE SORÁN, 

HOGY A MELLÉKELT NYILATKOZATOKON HOGY JELÖLJÉK MEG, HOGY 

MELYIK RÉSZAJÁNÁNLATI KÖR TEKINTETÉBEN IRÁNYADÓAK.  
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FELOLVASÓLAP1 

1. Ajánlattevő adatai: 

 Ajánlattevő(k) neve(i), székhelye(i) 

Önálló Ajánlattevő 

neve 
 

Címe (székhelye)  

Ajánlattevő 

képviselőjének neve 
 

Címe (székhelye)  

 

Érékelési szempontok Ajánlattevő megajánlása 

Ajánlati ár nettó ……………(Ft/kWh) – 1. 

részajánlati kör vonatkozásában  

Ajánlati ár nettó ……………(Ft/kWh) – 2. 

részajánlati kör vonatkozásában 
 

 

2. Az ajánlat tárgya: 

Orosháza Város intézményei, gazdasági társaságai részére és a város közvilágításához 

villamos energia beszerzése - 2016 

Kelt: 

……………………………... 

cégszerű aláírás 

  

                                                           
1 Közös ajánlattétel esetén minden tag cégjegyzésre jogosult képviselője vagy a meghatalmazottja által aláírt egy darab nyilatkozatot kell 

benyújtani. 
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AJÁNLATI NYILATKOZAT2 - 1. RÉSZAJÁNLATI KÖR VONATKOZÁSÁBAN 

 

„Orosháza Város intézményei, gazdasági társaságai részére és a város közvilágításához 

villamos energia beszerzése – 2016” 

 

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 : 

 

 Megvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott 

közbeszerzési eljárás ajánlati ajánlati felhívást kiegészítő közbeszerzési 

dokumentumokjának feltételeit. Kijelentjük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevő 

kiválasztásra kerülünk, az ajánlati ajánlati felhívást kiegészítő közbeszerzési 

dokumentumokban foglalt szolgáltatást az ajánlatban meghatározott díjért 

szerződésszerűen teljesítjük.  

 Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van az 

ajánlati ajánlati felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumokval vagy azok bármely 

feltételével, akkor az ajánlatunk érvénytelen. 

 Eltekintünk saját szerződéses feltételeink alkalmazásától, és elfogadjuk az ajánlati 

ajánlati felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumokban lévő szerződés-tervezetet 

és szerződéses feltételeket a szerződéskötés alapjául. 

 Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőnek 

nyilvánítanak bennünket, akkor a szerződést megkötjük, és a szerződést teljesítjük az 

ajánlati ajánlati felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumokban és az ajánlatunkban 

lefektetettek szerint. 

 Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye 

nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés 

teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen 

felelősek mind a közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött 

szerződés teljesítése során. 

 Tudomásul vesszük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevők szerződést kötünk, 

kötelesek vagyunk azokat a szakértőket a szerződés teljesítése során rendelkezésre 

bocsátani, akiket jelen ajánlatunkban megneveztünk, tekintettel arra, hogy ez a 

kötelezettségünk szerződéskötési feltételnek minősül. 

 Nyilatkozunk a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján, hogy a közbeszerzés tárgyának 

alábbiakban meghatározott részeivel összefüggésben alvállalkozót kívánunk igénybe 

venni: 

 

A közbeszerzés azon része, amellyel összefüggésben alvállalkozóval fog 

szerződést kötni 

 

 

                                                           
2 Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi Ajánlattevő köteles megtenni. 
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 Nyilatkozunk a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján, hogy a megjelölt részek 

vonatkozásában az – ajánlatunk benyújtásakor már ismert – alábbi alvállalkozókat 

kívánjuk igénybe venni: 

 

A közbeszerzés teljesítésébe igénybe venni kívánt alvállalkozók 

(akik már az ajánlat benyújtásakor ismertek) 

 

 

 

 Nyilatkozunk a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez az 

alábbi kapacitást nyújtó szervezeteket kívánjuk igénybe venni: 

 

 Kapacitást 

rendelkezésre bocsátó 

szervezet (neve, 

székhelye/címe)  

Az alkalmassági feltétel, amelynek igazolásához a 

kapacitást nyújtó szervezet erőforrására támaszkodik 

(az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának 

megjelölésével)3 

  

  

 

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

középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint 

mikrovállalkozásnak/kisvállalkozásnak/középvállalkozásnak minősül/nem tartozunk a 

hatálya alá. 

 

 Nyilatkozunk a  Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján, hogy az előírt teljesítési biztosítékot 

nyertességünk esetén határidőre rendelkezésre bocsátjuk. 

 

Kelt: 

……………………………… 

                                                                      (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

 meghatalmazott képviselő aláírása 

 

                                                           
3 A Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy 

előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre 

állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező 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. 

 A nem kívánt szöveg törlendő! 

http://uj.jogtar.hu/
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AJÁNLATI NYILATKOZAT4 - 2. RÉSZAJÁNLATI KÖR VONATKOZÁSÁBAN 

 

„Orosháza Város intézményei, gazdasági társaságai részére és a város közvilágításához 

villamos energia beszerzése – 2016” 

 

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 : 

 

 Megvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott 

közbeszerzési eljárás ajánlati ajánlati felhívást kiegészítő közbeszerzési 

dokumentumokjának feltételeit. Kijelentjük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevő 

kiválasztásra kerülünk, az ajánlati ajánlati felhívást kiegészítő közbeszerzési 

dokumentumokban foglalt szolgáltatást az ajánlatban meghatározott díjért 

szerződésszerűen teljesítjük.  

 Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van az 

ajánlati ajánlati felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumokval vagy azok bármely 

feltételével, akkor az ajánlatunk érvénytelen. 

 Eltekintünk saját szerződéses feltételeink alkalmazásától, és elfogadjuk az ajánlati 

ajánlati felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumokban lévő szerződés-tervezetet 

és szerződéses feltételeket a szerződéskötés alapjául. 

 Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőnek 

nyilvánítanak bennünket, akkor a szerződést megkötjük, és a szerződést teljesítjük az 

ajánlati ajánlati felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumokban és az ajánlatunkban 

lefektetettek szerint. 

 Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye 

nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés 

teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen 

felelősek mind a közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött 

szerződés teljesítése során. 

 Tudomásul vesszük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevők szerződést kötünk, 

kötelesek vagyunk azokat a szakértőket a szerződés teljesítése során rendelkezésre 

bocsátani, akiket jelen ajánlatunkban megneveztünk, tekintettel arra, hogy ez a 

kötelezettségünk szerződéskötési feltételnek minősül. 

 Nyilatkozunk a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján, hogy a közbeszerzés tárgyának 

alábbiakban meghatározott részeivel összefüggésben alvállalkozót kívánunk igénybe 

venni: 

 

A közbeszerzés azon része, amellyel összefüggésben alvállalkozóval fog 

szerződést kötni 

 

 

 

                                                           
4 Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi Ajánlattevő köteles megtenni. 
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 Nyilatkozunk a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján, hogy a megjelölt részek 

vonatkozásában az – ajánlatunk benyújtásakor már ismert – alábbi alvállalkozókat 

kívánjuk igénybe venni: 

 

A közbeszerzés teljesítésébe igénybe venni kívánt alvállalkozók 

(akik már az ajánlat benyújtásakor ismertek) 

 

 

 

 Nyilatkozunk a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez az 

alábbi kapacitást nyújtó szervezeteket kívánjuk igénybe venni: 

 

 Kapacitást 

rendelkezésre bocsátó 

szervezet (neve, 

székhelye/címe)  

Az alkalmassági feltétel, amelynek igazolásához a 

kapacitást nyújtó szervezet erőforrására támaszkodik 

(az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának 

megjelölésével)5 

  

  

 

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

középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint 

mikrovállalkozásnak/kisvállalkozásnak/középvállalkozásnak minősül/nem tartozunk a 

hatálya alá. 

 

 Nyilatkozunk a  Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján, hogy az előírt teljesítési biztosítékot 

nyertességünk esetén határidőre rendelkezésre bocsátjuk. 

 

Kelt: 

……………………………… 

                                                                      (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

 meghatalmazott képviselő aláírása 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 A Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy 

előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre 

állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező 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. 

 A nem kívánt szöveg törlendő! 

http://uj.jogtar.hu/
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NYILATKOZAT 

a kizáró okokról 

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

……………….………………….............................................................. (székhely: 

………...................................…….......................................) ajánlattevő szervezet 

cégjegyzésre jogosult képviselője a ……. tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során 

nyilatkozom, hogy az általam jegyzett céggel szemben nem állnak fenn az alábbi kizáró okok, 

miszerint nem lehet ajánlattevő, aki: 

 

I.6 

a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az 

elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez 

fűződő hátrányok alól nem mentesült: 

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

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

szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő 

elkövetését is; 

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

vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, 

hűtlen kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós 

bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés; 

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

érdekeinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás; 

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

kapcsolódó felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet; 

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

terrorizmus finanszírozása; 

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

a Btk. szerinti kényszermunka; 

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

közbeszerzési és koncessziós eljárásban; 

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

bűncselekmény; 

e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az 

elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert; 

 

(2) A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő amennyiben 

a) vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági 

társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy 

felügyelő szervének tagja, illetve személyes joga szerint az előbbieknek megfelelő 

döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy olyan személy, akivel szemben az (1) 

bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt az elmúlt öt évben jogerős ítéletet 

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

b) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet az 

elmúlt öt évben - vagy ha ez rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt büntetett 

előélethez fűződő hátrányok alóli mentesüléséhez szükséges időn belül - olyan személlyel 

                                                           
6 közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat csatolása szükséges 
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szemben hozták, aki a bűncselekmény elkövetésekor a gazdasági szereplő vezető 

tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság 

esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő 

szervének tagja, illetve az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező 

személy volt. 

 

 

 III. 

 

Alulírott ajánlattevő nyilatkozom, hogy cégemet7 

- szabályozott tőzsdén jegyzik / szabályozott tőzsdén nem jegyzik. 

 

Amennyiben a céget szabályozott tőzsdén nem jegyzik, úgy8 

- az alábbiakat nyilatkozom a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről 

és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 2007. évi CXXXVI. 

törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges 

tulajdonosról9: 

neve: ____________________, állandó lakóhelye: ____________________10 

 

VAGY 

 

- az alábbiakat nyilatkozom, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 

megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § ra)-rb) 

vagy rc)-rd) alpontja szerinti természetes személy hiányában az re) pont szerinti 

tényleges tulajdonos a jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet 

vezető tisztségviselője(i), aki(k)nek nevét és állandó lakóhelyét az alábbiakban adjuk 

meg: 

 

vezető tisztségviselő:11_______________ , állandó lakóhelye: 

____________________12 

                                                           
7 Megfelelő válasz aláhúzandó! 
8 Megfelelő válasz aláhúzandó! 
9 A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint 

tényleges tulajdonos: 
ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati 

jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi 

előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, 
rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy  jogi személyiséggel nem rendelkező  szervezetben - a Ptk. 8:2 § (4) 

bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik, 

rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, 
rd) alapítványok esetében az a természetes személy, 

1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már 

meghatározták, 
2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy 

3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt 

százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá 
re) az ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező  

szervezet vezető tisztségviselője; 
10 Szükség esetén bővíthető! 
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IV.13 

 

1.) Alulírott ajánlattevő nyilatkozom, hogy társaságunkban az alábbi jogi személy vagy 

személyes joga szerint jogképes szervezet közvetetten, vagy közvetlenül több, mint 25 %-os 

tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik: 

cégnév: _______________ , székhely: ____________________14 

 

Kijelentem, hogy a megnevezett jogi személy(ek), illetve személyes joga szerint jogképes 

szervezet(ek) vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában hivatkozott 

kizáró feltétel nem áll fenn. 

VAGY 

2.) Alulírott ajánlattevő nyilatkozom, hogy társaságunkban nincs olyan jogi személy vagy 

személyes joga szerint jogképes szervezet, amely közvetetten, vagy közvetlenül több, mint 25 

%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik. 

V. 

Alulírott ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint nyilatkozom, hogy nem veszek 

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

alvállalkozót. 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 …...……………………………………….. 

 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

 meghatalmazott képviselő aláírása) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
11 az ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet  

szervezet vezető tisztségviselője 
12 Szükség esetén bővíthető! 
13 A nem releváns rész törlendő! 
14 Szükség esetén bővíthető! 
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NYILATKOZAT 

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

az árbevételről  

 

„Orosháza Város intézményei, gazdasági társaságai részére és a város közvilágításához 

villamos energia beszerzése – 2016” 

 

Alulírott………………………………………… mint 

a(z)…………………………………………… 

(székhely:………………………………………) cégjegyzésre jogosult 

képviselője/meghatalmazott képviselője15 ezennel kijelentem, hogy a(z) 

……………………………… mint ajánlattevő/ közös ajánlattevő/alvállalkozó/kapacitást 

rendelkezésre bocsátó szervezet 16 a működési ideje alatt - áfa nélkül számított – közbeszerzés 

tárgyának megfelelő tevékenységből származó árbevétele az alábbiak szerint alakult:  

 

Év 

A közbeszerzés tárgyából származó17  – általános 

forgalmi adó nélkül számított - árbevétel 

 (nettó Ft) 

……...  

……...  

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap)     

 

……………………………... 

cégszerű aláírás 

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

meghatalmazott képviselő aláírása) 

 

 

                                                           
15 Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni. 
16 A nyilatkozattevő személye szerint a megfelelő rész aláhúzandó! 
17 A nem releváns részt kérjük törölje! 
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NYILATKOZAT 

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

 

„Orosháza Város intézményei, gazdasági társaságai részére és a város közvilágításához villamos energia beszerzése – 2016” 

 

Alulírott………………………………………… mint a(z)……………………………….. (székhely:………………………………………) 

cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott képviselője18  ezennel kijelentem, hogy a(z)……………………………… mint ajánlattevő/ közös 

ajánlattevő/ az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet19 az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) 

befejezett teljesítései, különösen a közbeszerzés tárgyára az alábbiak szerint alakultak: 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

……………………………... 

cégszerű aláírás 

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

                                                           
18 Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni. 
19 A nyilatkozattevő személye szerint a megfelelő rész aláhúzandó! 

20 Ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi 

irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolás csatolása szükséges. 

A felhívásban 

előírt 

alkalmassági 

követelmény, 

melynek az adott 

referenciával 

meg kíván felelni 

Szerződést kötő 

másik fél20 

(neve, székhelye, 

telefonszáma) 

Teljesítés 

ideje 

(teljesítés 

időpontja 

naptári nap 

pontosságg

al) 

Szolgáltatás 

tárgya, rövid 

ismertetése, 

melyből 

valemennyi előírt 

alkalmassági 

követelmény 

megállapítható 

Ellenszolgáltatás 

összege (nettó Ft), a 

korábbi szolgáltatás 

mennyiségére utaló 

más adat 

megjelölése 

Konzorcium vagy 

projekttársaság 

tagjaként a saját 

teljesítés értéke, 

vagy az 

ellenszolgáltatás 

nettó összegének %-

a 

Teljesítés az 

előírásoknak 

és a 

szerződésnek 

megfelelően 

történt-e? 

(igen/nem) 
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meghatalmazott képviselő aláírása) 



 

 

 

 

NYILATKOZAT 

változásbejegyzésről 

 

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

……………….………………….............................................................. (székhely: 

………...................................…….......................................) ajánlattevő szervezet 

cégjegyzésre jogosult képviselője a „Orosháza Város intézményei, gazdasági társaságai 

részére és a város közvilágításához villamos energia beszerzése - 2016” megnevezésű 

közbeszerzési eljárás  során nyilatkozunk, hogy  

 cégünkkel kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, ennek megfelelően 

nyilatkozatunkat követően csatoljuk az elektronikusan kitöltött cégbírósághoz 

benyújtott változásbejegyzési kérelem kinyomtatott változatát és a benyújtást igazoló 

digitális tértivevény kinyomtatott változatát  

VAGY 

 Cégünkkel kapcsolatban változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, azaz a www.e-

cegjegyzek.hu oldalon elérhető céginformációs szolgálat adatbázisából letölthető 

cégjegyzék-adat a valóságot tükrözi.  

 

 

Kelt: …..    

 

……………………………………………… 

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


 

 

 

CSOMAGOLÁS CÍMZÉSE 

 

Feladó:  ...............................................  

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

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

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

 

„Orosháza Város intézményei, gazdasági társaságai részére és a város közvilágításához 

villamos energia beszerzése - 2016” 

Az Eljárást Megindító Felhívás száma:  

 

KIZÁRÓLAG AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ LEJÁRTAKOR,  

2016. ……... …………………….időpontban 

BONTHATÓ FEL! 

IKTATÓBAN NEM BONTHATÓ FEL, AZONNAL A CÍMZETTHEZ 

TOVÁBBÍTANDÓ! 



 

 

 

 

N Y I L A T K O Z A T  

a szerződés alapján teljesíthető kifizetésekkel kapcsolatos átláthatósági követelmények 

teljesüléséről 

(készült Magyarország Alaptörvénye 39. cikkének (1) bekezdése, valamint az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése alapján) 

1.) A nyilatkozattételre kötelezett szervezet adatai a cégkivonat és az aláírási címpéldány 

alapján: 

Szervezet neve:  

Székhelye:  

Adóilletősége (ha az nem 

Magyarország):  

Cégjegyzékszáma:  

Adószáma:  

Statisztikai számjele:  

Cégjegyzésre jogosult 

képviselő(k) neve:  

Cégjegyzés módja: önálló vagy együttes (a megfelelő aláhúzandó) 

2.) Alulírott/alulírottak, mint az 1.) pontban meghatározott szervezet cégjegyzésre jogosult 

képviselője/képviselői, akként nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy az általam/általunk 

jegyzett gazdálkodó szervezet megfelel az alábbi feltételeknek, melynek alapján átlátható 

szervezetnek minősül: 

a.) a szervezet tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 

megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges 

tulajdonosa megismerhető; 

b.) a szervezet az Európai Unió valamely tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről 

szóló megállapodásban részes államában, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési 

Szervezet valamely tagállamában vagy olyan más államban rendelkezik 

adóilletőséggel, amellyel Magyarország a kettős adóztatás elkerüléséről szóló 

egyezményt kötött; 

c.) a szervezet nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint 

meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak; 

d.) a szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több, mint 25%-os tulajdonnal, 

befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem 

rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az a.), b.) és c.) pont szerinti 

feltételek fennállnak; továbbá 



 

 

e.) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: „Áht.”) 41. § 

(6) bekezdésének is megfelelően átlátható szervezetnek minősül, és a 

kötelezettségvállaló ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő 

követelések elévüléséig – az Áht. 54/A. §-ában foglaltak szerint – jogosult a jogi 

személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, 

az Áht. 54/A. §-ában meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az Áht. 54/A. §. 

kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezetet kell érteni. 

3.) Tudomásul veszem/vesszük, hogy 

 a kötelezettségvállaló csak a fenti feltételnek megfelelő gazdálkodó szervezet részére 

teljesíthet szerződés alapján kifizetést; 

 a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis; 

 jelen nyilatkozat késedelmes benyújtásából eredő jogkövetkezmény a 

nyilatkozattevőt/nyilatkozattevőket terheli. 

4.) Kijelentem/kijelentjük és aláírásommal/aláírásunkkal büntetőjogi 

felelősségem/felelősségünk tudatában igazolom/igazoljuk, hogy a jelen nyilatkozatban 

foglaltak a valóságnak mindenben megfelelnek. 

 

Kelt: ……………………..………….. 

_________________________ _________________________ 

cégszerű aláírás cégszerű aláírás 

 



 

 

3. SZÁMÚ 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-szolgáltatást21 

használták az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltéséhez. Az Európai 

Unió Hivatalos lapjában közzétett vonatkozó hirdetmény22 hivatkozási adatai: 

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

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

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

ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek kell kitöltenie az információt, 

amely lehetővé teszi a közbeszerzési eljárás egyértelmű azonosítását. 

Amennyiben nincs előírva hirdetmény közzététele az Európai Unió Hivatalos Lapjában, 

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

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

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

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

ESPD-szolgáltatást használják az egységes európai közbeszerzési dokumentum 

létrehozásához és kitöltéséhez. Ha nem, akkor ezt az információt a gazdasági 

szereplőnek kell kitöltenie. 

A beszerző azonosítása23 Válasz: 

                                                           
21 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. 
22 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 
23 A vonatkozó hirdetmény I. szakaszának I.1 pontjából átmásolandó információ. Közös 
közbeszerzés esetén kérjük feltüntetni minden résztvevő beszerző nevét. 



 

 

Név:  [   ] 

Melyik beszerzést érinti? Válasz: 

A közbeszerzés megnevezése vagy rövid 

ismertetése24: 

[   ] 

Az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató 

ajánlatkérő által az aktához rendelt 

hivatkozási szám (adott esetben)25: 

[   ] 

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 személyek26: 

Telefon: 

E-mail cím: 

Internetcím (adott esetben): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Általános információ: Válasz: 

A gazdasági szereplő mikro-, kis- vagy 

középvállalkozás27? 

[] Igen [] Nem 

                                                           
24 Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 és II.1.3 pontját. 
25 Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 pontját. 
26 Kérjük, ismételje meg a kapcsolattartó személyekre vonatkozó információt, ahányszor 
szükséges. 



 

 

Csak ha a közbeszerzés fenntartott28: A 

gazdasági szereplő védett műhely, szociális 

vállalkozás29 vagy védett munkahely-

teremtési programok keretében fogja 

teljesíteni a szerződést? 

Ha igen, 
mi a fogyatékossággal élő vagy hátrányos 

helyzetű munkavállalók százalékos aránya? 

Ha szükséges, kérjük, adja meg, hogy az 

érintett munkavállalók a fogyatékossággal élő 

vagy hátrányos helyzetű munkavállalók mely 

kategóriájába vagy kategóriáiba tartoznak. 

[] Igen [] Nem 

 

 

 

 

 

[…] 

 

 

[….] 

 

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, 

 

 

 

 

 

 

a) [……] 

 

b) (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy 

testület, a ajánlati felhívást kiegészítő 

közbeszerzési dokumentumok pontos 

hivatkozási adatai): 

[……][……][……][……] 

 

c) [……] 

 

 

                                                                                                                                                                                     
27 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. 
28 Lásd a szerződési hirdetmény III.1.5. pontját. 
29 Azaz fő célja a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű személyek szociális és szakmai 
beilleszkedése. 



 

 

és adott esetben a hivatalos jegyzékben elért 

minősítést30: 

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:  

 

d) [] Igen [] Nem 

 

 

 

 

 

 

 

e) [] Igen [] Nem 

 

 

 

 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy 

testület, a ajánlati felhívást kiegészítő 

közbeszerzési dokumentumok pontos 

hivatkozási adatai): 

[……][……][……][……] 

Részvétel formája: Válasz: 

A gazdasági szereplő másokkal együtt vesz 

részt a közbeszerzési eljárásban?31 

[] 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: 

[   ] 

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



 

 

B: A GAZDASÁGI SZEREPLŐ KÉPVISELŐIRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

Adott esetben adja meg azon személyek nevét és címét, akik a jelen közbeszerzési eljárásban 

jogosultak képviselni a gazdasági szereplőt: 

Képviselet, ha van: Válasz: 

Teljes név;  

valamint a születési idő és hely, ha szükséges:  

[……]; 

[……] 

Beosztás/milyen minőségben jár el: [……] 

Postai cím: [……] 

Telefon: [……] 

E-mail cím: [……] 

Amennyiben szükséges, részletezze a 

képviseletre vonatkozó információkat (a 

képviselet formája, köre, célja stb.): 

[……] 

C: MÁS SZERVEZETEK KAPACITÁSAINAK IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

Igénybevétel: Válasz: 

Az alábbi IV. részben feltüntetett kiválasztási 

kritériumoknak és (adott esetben) az alábbi 

V. részben feltüntetett kritériumoknak és 

szabályoknak való megfelelés során a 

gazdasági szereplő igénybe veszi-e más 

szervezetek kapacitásait?  

[]Igen []Nem 

Amennyiben igen, minden egyes érintett szervezetre vonatkozóan külön egységes európai 

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

részben meghatározott információkat, megfelelően kitöltve és az érintett szervezetek által 

aláírva.  

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 is32. 

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. 

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



 

 

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 részvétel33; 

2. Korrupció34; 

3. Csalás35; 

4. Terrorista bűncselekmény vagy terrorista csoporthoz kapcsolódó bűncselekmény36; 

5. Pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása37; 

6. Gyermekmunka és az emberkereskedelem más formái38 

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, 

[] Igen [] Nem 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat: (internetcím, a kibocsátó 

hatóság vagy testület, a ajánlati felhívást 

kiegészítő közbeszerzési dokumentumok 

                                                           
33 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. 
34 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. 
35 Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1. cikke 
értelmében (HL C 316., 1995.11.27., 48. o.) 
36 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. 
37 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. 
38 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. 



 

 

amelyet nem több, mint öt évvel ezelőtt 

hoztak, vagy amelyben a közvetlenül 

meghatározott kizárás időtartama továbbra is 

alkalmazandó?  

pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……][……]39 

Amennyiben igen, kérjük,40 adja meg a 

következő információkat: 

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

pontok közül melyik érintett, valamint az 

ítélet okát (okait), 

b) Határozza meg az elítélt személyét [ ]; 

c) Amennyiben az ítélet közvetlenül 

megállapítja: 

 

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

 

 

b) [……] 

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

érintett pont(ok) [   ] 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat: (internetcím, a kibocsátó 

hatóság vagy testület, a ajánlati felhívást 

kiegészítő közbeszerzési dokumentumok 

pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……][……]41 

Ítéletek esetén hozott-e a gazdasági szereplő 

olyan intézkedéseket, amelyek a releváns 

kizárási okok ellenére igazolják 

megbízhatóságát42 (öntisztázás)? 

[] Igen [] Nem  

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket 

az intézkedéseket43: 

[……] 

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 

[] Igen [] Nem 

                                                           
39 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
40 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
41 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
42 A 2014/24/EU irányelv 57. cikke (6) bekezdését végrehajtó nemzeti rendelkezésekkel 
összhangban. 
43 Az elkövetett bűncselekmény jellegét figyelembe véve (egyszeri, ismételt, szisztematikus ...) a 
magyarázatnak tükröznie kell e megtett intézkedések megfelelőségét.  



 

 

szerinti országban, mind pedig az 

ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató 

ajánlatkérő tagállamában, ha ez eltér a 

székhely szerinti országtól? 

 

 

Ha nem, akkor kérjük, adja meg a 

következő információkat: 

a) Érintett ország vagy tagállam 

b) Mi az érintett összeg? 

c) A kötelezettségszegés megállapításának 

módja: 

1) Bírósági vagy közigazgatási határozat: 

–  Ez a határozat jogerős 

és kötelező? 

– Kérjük, adja meg az ítélet 

vagy a határozat dátumát. 

– Ítélet esetén, amennyiben 

erről közvetlenül 

rendelkezik, a kizárási 

időtartam hossza: 

2) Egyéb mód? Kérjük, részletezze: 

d) Teljesítette-e a gazdasági szereplő 

kötelezettségeit oly módon, hogy az 

esedékes adókat, társadalombiztosítási 

járulékokat és az esetleges kamatokat és 

bírságokat megfizette, vagy ezek 

megfizetésére kötelezettséget vállalt? 

Adók 
Társadalombiztosítási 

hozzájárulás 

 

a) [……] 

b) [……] 

 

 

c1) [] Igen [] Nem 

[] Igen [] Nem 

[……] 

 

[……] 

 

 

c2) [ …] 

 

d) [] Igen [] Nem 

Ha igen, kérjük, 

részletezze: [……] 

 

a) [……] 

b) [……] 

 

 

c1) [] Igen [] Nem 

[] Igen [] Nem 

[……] 

 

[……] 

 

 

c2) [ …] 

 

d) [] Igen [] Nem 

Ha igen, kérjük, 

részletezze: [……] 

Ha az adók vagy társadalombiztosítási 

járulékok befizetésére vonatkozó ajánlati 

felhívást kiegészítő közbeszerzési 

dokumentumok elektronikusan elérhető, 

kérjük, adja meg a következő információkat: 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, 

a ajánlati felhívást kiegészítő közbeszerzési 

dokumentumok pontos hivatkozási adatai): 44 

[……][……][……] 

                                                           
44 Kérjük, szükség szerint ismételje. 



 

 

C: FIZETÉSKÉPTELENSÉGGEL, ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGGEL VAGY SZAKMAI 

KÖTELESSÉGSZEGÉSSEL KAPCSOLATOS OKOK45 

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 terén46? 

[] 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 van47, vagy 

e) Vagyonát felszámoló vagy bíróság kezeli, 

vagy 

f) Üzleti tevékenységét felfüggesztette? 

Ha igen: 

Kérjük, részletezze: 

Kérjük, ismertesse az okokat, amelyek miatt 

mégis képes lesz az alkalmazandó 

nemzeti szabályokat és 

üzletfolytonossági intézkedéseket 

[] Igen [] Nem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[……] 

[……] 

 

 

 

                                                           
45 Lásd a 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (4) bekezdését. 
46 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 
47 Lásd a nemzeti jogot, a vonatkozó hirdetményt vagy a közbeszerzési dokumentumokat. 



 

 

figyelembe véve a szerződés 

teljesítésére48. 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat: 

 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy 

testület, a ajánlati felhívást kiegészítő 

közbeszerzési dokumentumok pontos 

hivatkozási adatai): [……][……][……] 

Elkövetett-e a gazdasági szereplő súlyos 

szakmai kötelességszegést49?  

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 összeférhetetlenségről50 a 

közbeszerzési eljárásban való részvételéből 

fakadóan? 

Ha igen, kérjük, részletezze: 

[] Igen [] Nem 

 

 

[…] 

                                                           
48 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. 
49 Adott esetben lásd a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési 
dokumentumok meghatározásait. 
50 A nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban 
jelzettek szerint. 



 

 

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 

vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési 

dokumentumok meghatároznak? 

Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a 

közbeszerzési dokumentumokban megkívánt 

ajánlati felhívást kiegészítő közbeszerzési 

dokumentumok elektronikus formában 

rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a 

következő információkat: 

[] Igen [] Nem 

 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy 

testület, a ajánlati felhívást kiegészítő 

közbeszerzési dokumentumok pontos 

hivatkozási adatai): 

[……][……][……]51 

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 

                                                           
51 Kérjük, szükség szerint ismételje. 



 

 

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 cégnyilvántartásába52: 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat: 

[…] 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy 

testület, a ajánlati felhívást kiegészítő 

közbeszerzési dokumentumok pontos 

hivatkozási adatai): [……][……][……] 

2) Szolgáltatásnyújtásra irányuló 

szerződéseknél: 

A gazdasági szereplőnek meghatározott 

engedéllyel kell-e rendelkeznie vagy 

meghatározott szervezet tagjának kell-e 

lennie ahhoz, hogy a gazdasági szereplő 

letelepedési helye szerinti országban az adott 

szolgáltatást nyújthassa?  

 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat: 

 

[] Igen [] Nem 

 

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

és jelezze, hogy a gazdasági szereplő 

rendelkezik-e ezzel: [ …] [] Igen [] Nem 

 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy 

testület, a ajánlati felhívást kiegészítő 

közbeszerzési dokumentumok 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 év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem 

                                                           
52 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. 



 

 

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 következő53 (): 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat: 

év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem 

év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem 

 

(évek száma, átlagos árbevétel): 

[……],[……][…]pénznem 

 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy 

testület, a ajánlati felhívást kiegészítő 

közbeszerzési dokumentumok 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 

következő54: 

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 ajánlati felhívást kiegészítő 

közbeszerzési dokumentumok pontos 

hivatkozási adatai): [……][……][……] 

3) Amennyiben az (általános vagy specifikus) 

árbevételre vonatkozó információ nem áll 

rendelkezésre a kért időszak egészére 

vonatkozóan, kérjük, adja meg a gazdasági 

szereplő létrejöttének dátumát vagy azt az 

időpontot, amikor megkezdte üzleti 

tevékenységét: 

[……] 

4) A vonatkozó hirdetményben vagy a (az előírt mutató azonosítása – x és y56 aránya 

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



 

 

közbeszerzési dokumentumokban 

meghatározott pénzügyi mutatók55 

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: 

- és az érték): 

[……], [……]57 

 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy 

testület, a ajánlati felhívást kiegészítő 

közbeszerzési dokumentumok 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 ajánlati felhívást kiegészítő 

közbeszerzési dokumentumok 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 ajánlati felhívást 

kiegészítő közbeszerzési dokumentumok 

elektronikus formában rendelkezésre áll, 

kérjük, adja meg a következő információkat: 

[……] 

 

 

 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy 

testület, a ajánlati felhívást kiegészítő 

közbeszerzési dokumentumok 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: 

                                                                                                                                                                                     
56 Pl. az eszközök és a források aránya. 
55 Pl. az eszközök és a források aránya. 
57 Kérjük, szükség szerint ismételje. 



 

 

1a) Csak építési beruházásra vonatkozó 

közbeszerzési szerződések esetében: 

A referencia-időszak folyamán58 a gazdasági 

szereplő a meghatározott típusú 

munkákból a következőket végezte:  

Ha a legfontosabb munkák megfelelő 

elvégzésére és eredményére vonatkozó 

ajánlati felhívást kiegészítő közbeszerzési 

dokumentumok elektronikus formában 

rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a 

következő információkat: 

Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó 

hirdetmény vagy a közbeszerzési 

dokumentumok határozzák meg): […] 

Munkák:  […...] 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy 

testület, a ajánlati felhívást kiegészítő 

közbeszerzési dokumentumok pontos 

hivatkozási adatai): [……][……][……] 

1b) Csak árubeszerzésre és 

szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési 

szerződések esetében: 

A referencia-időszak folyamán59 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 magánmegrendelőket60: 

 

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 

szervezeteket61 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 

[……] 

                                                           
58 Az ajánlatkérő szervek nem több, mint öt évet írhatnak elő, és elfogadhatnak öt évnél 
régebbi tapasztalatot. 
59 Az ajánlatkérő szervek nem több, mint három évet írhatnak elő, és elfogadhatnak három 
évnél régebbi tapasztalatot. 
60 Vagyis minden megrendelőt fel kell sorolni, és a listának tartalmaznia kell mind a közületi, 
mind pedig a magánmegrendelőket az érintett szállítások vagy szolgáltatások tekintetében. 
61 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. 



 

 

hátteret veszi igénybe, valamint tanulmányi 

és kutatási létesítményei a következők:  

4) A gazdasági szereplő a következő 

ellátásilánc-irányítási és ellenőrzési 

rendszereket tudja alkalmazni a szerződés 

teljesítése során: 

[……] 

5) Összetett leszállítandó termékek vagy 

teljesítendő szolgáltatások, vagy – 

rendkívüli esetben – különleges célra 

szolgáló termékek vagy szolgáltatások 

esetében: 

A gazdasági szereplő lehetővé teszi termelési 

vagy műszaki kapacitásaira, és amennyiben 

szükséges, a rendelkezésére álló tanulmányi 

és kutatási eszközökre és 

minőségellenőrzési intézkedéseire 

vonatkozó vizsgálatok62 elvégzését. 

 

 

 

[] Igen [] Nem 

6) A következő iskolai végzettséggel és 

szakképzettséggel rendelkeznek: 

a) A szolgáltató vagy maga a vállalkozó, 

és/vagy (a vonatkozó hirdetményben vagy a 

közbeszerzési dokumentumokban foglalt 

követelményektől függően) 

b) Annak vezetői személyzete: 

 

 

a) [……] 

 

 

 

b) [……] 

7) A gazdasági szereplő a következő 

környezetvédelmi intézkedéseket tudja 

alkalmazni a szerződés teljesítése során: 

[……] 

8) A gazdasági szereplő átlagos éves 

statisztikai állományi létszáma és vezetői 

létszáma az utolsó három évre vonatkozóan a 

következő volt: 

Év, átlagos statisztikai állományi létszám: 

[……],[……], 

[……],[……], 

[……],[……], 

Év, vezetői létszám: 

[……],[……], 

[……],[……], 

[……],[……] 

9) A következő eszközök, berendezések [……] 

                                                           
62 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. 



 

 

vagy műszaki felszerelések fognak a 

gazdasági szereplő rendelkezésére állni a 

szerződés teljesítéséhez: 

10) A gazdasági szereplő a szerződés 

következő részére (azaz százalékára) nézve 
63kíván esetleg harmadik féllel szerződést 

kötni: 

[……] 

11) Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési 

szerződés esetében: 

A gazdasági szereplő szállítani fogja a 

leszállítandó termékekre vonatkozó mintákat, 

leírásokat vagy fényképeket, amelyeket nem 

kell hitelességi tanúsítványnak kísérnie; 

Adott esetben a gazdasági szereplő továbbá 

kijelenti, hogy rendelkezésre fogja bocsátani 

az előírt hitelességi igazolásokat. 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat: 

 

[] Igen [] Nem 

 

 

 

[] Igen [] Nem 

 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy 

testület, a ajánlati felhívást kiegészítő 

közbeszerzési dokumentumok 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 

 

[] Igen [] Nem 

 

 

 

 

 

 

 

 

[…] 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy 

testület, a ajánlati felhívást kiegészítő 

közbeszerzési dokumentumok pontos 

hivatkozási adatai): [……][……][……] 

                                                           
63 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. 



 

 

információkat: 

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 ajánlati felhívást kiegészítő 

közbeszerzési dokumentumok pontos 

hivatkozási adatai): [……][……][……] 

Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő olyan, 

független testület által kiállított igazolást, 

amely tanúsítja, hogy a gazdasági szereplő az 

előírt környezetvédelmi vezetési 

rendszereknek vagy szabványoknak 

megfelel? 

Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg 

ennek okát, valamint azt, hogy milyen egyéb 

bizonyítási eszközök bocsáthatók 

rendelkezésre a környezetvédelmi vezetési 

rendszereket vagy szabványokat illetően: 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat: 

[] Igen [] Nem 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy 

testület, a ajánlati felhívást kiegészítő 

közbeszerzési dokumentumok 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 

megkülönböztetésmentes szempontoknak 

vagy szabályoknak: 

Amennyiben bizonyos tanúsítványok vagy 

egyéb igazolások szükségesek, kérjük, 

tüntesse fel mindegyikre nézve, hogy a 

gazdasági szereplő rendelkezik-e a megkívánt 

dokumentumokkal: 

Ha e tanúsítványok vagy egyéb igazolások 

valamelyike elektronikus formában 

rendelkezésre áll64, kérjük, hogy 

mindegyikre nézve adja meg a következő 

információkat: 

[….] 

 

 

 

[] Igen [] Nem65 

 

 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy 

testület, a ajánlati felhívást kiegészítő 

közbeszerzési dokumentumok pontos 

hivatkozási adatai): [……][……][……]66 

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: 

                                                           
64 Kérjük, egyértelműen adja meg, melyik elemre vonatkozik a válasz. 
65 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
66 Kérjük, szükség szerint ismételje. 



 

 

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 iratokhoz67, vagy 

b) Legkésőbb 2018. április 18-án68 az ajánlatkérő szervezetnek vagy a közszolgáltató 

ajánlatkérőnek már birtokában van az érintett ajánlati felhívást kiegészítő közbeszerzési 

dokumentumok. 

Alulírott(ak) hozzájárul(nak) ahhoz, hogy [az I. rész A. szakaszában megadott ajánlatkérő 

szerv vagy közszolgáltató ajánlatkérő] hozzáférjen a jelen egységes európai közbeszerzési 

dokumentum [a megfelelő rész/szakasz/pont azonosítása] alatt a [a közbeszerzési eljárás 

azonosítása: (rövid ismertetés, hivatkozás az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett 

hirdetményre, hivatkozási szám)] céljára megadott információkat igazoló dokumentumokhoz.  

 

Keltezés, hely, és – ahol megkívánt vagy szükséges – aláírás(ok): [……] 

 

                                                           
67 Feltéve, hogy a gazdasági szereplő megadta a szükséges információt (internetcím, a 
kibocsátó hatóság vagy testület, a ajánlati felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok pontos 
hivatkozási adatai), amely ezt lehetővé teszi az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő 

számára. Amennyiben szükséges, ehhez csatolni kell a hozzáférésre vonatkozó jóváhagyást.  
68 A 2014/24/EU irányelv 59. cikke (5) bekezdése második albekezdésének nemzeti 
végrehajtásától függően. 



 

 

 

 

4. SZÁMÚ MELLÉKLET 

KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS, FELADATLEÍRÁS 

 

 

KÜLÖN MELLÉKLETKÉNT KERÜL BECSATOLÁSRA. 


