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1 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

 

1.  Bevezetés: 

 

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont, mint ajánlatkérő  

„MTA Természettudományi Kutatóközpont részére 2018. évre külföldi tudományos időszaki 

online kiadványok beszerzése adásvételi szerződés alapján”tárgyban a közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Második része szerinti nyílt eljárási szabályok 

alapján, figyelemmel az egybeszámítás szabályaira, a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 

vonatkozó szabályainak figyelembevételével közbeszerzési eljárást folytat le.  

 

Jelen közbeszerzési dokumentum célja, hogy megfelelő ajánlattétel elősegítése érdekében a 

segítséget nyújtson az ajánlattevőknek az ajánlatuk összeállításához.  

 

Jelen közbeszerzési dokumentumok kizárólag az ajánlati felhívással együtt értelmezendők. A 

felhívás és a közbeszerzési dokumentumok közötti esetleges eltérés esetén az ajánlati felhívásban 

foglaltak az irányadók. 

Felhívjuk a tisztelt ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen közbeszerzési dokumentumok és az ajánlati 

felhívás mellett a Kbt., valamint a kapcsolódó rendeletek előírásainak ismerete is szükséges az 

érvényes ajánlattételhez. Ajánlatkérőnek a jelen közbeszerzési dokumentumok kiadásával nem célja 

a Kbt. által meghatározott fogalmak, eljárási cselekmények, valamint a felhívásban 

meghatározottak megismétlése. 

Kérjük az ajánlattevőket, hogy ajánlatukat szigorúan a felhívásban, a közbeszerzési 

dokumentumokban és a jogszabályokban meghatározottak szerint készítsék el, és nyújtsák be, 

szükség esetén pedig éljenek a közbeszerzési törvényben meghatározott kiegészítő tájékoztatás 

kérés lehetőségével.  

 

A felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban foglalt feltételek 

bármelyikének nem megfelelő ajánlat a Kbt. 76. §-a alapján érvénytelennek minősülhet. 

 

Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. 

 

Az ajánlat elkészítésének alapja az ajánlati felhívás és jelen közbeszerzési dokumentum, mely 

tartalmazza az ajánlat elkészítésével kapcsolatban az ajánlat elkészítéséhez szükséges lényeges 

információkat, az ajánlott igazolás- és nyilatkozatmintákat, valamint műszaki leírást és a 

szerződéstervezetet. Az ajánlatnak az összes elvégzendő feladatot tartalmaznia kell, úgy, ahogy azt 

az ajánlatkérő jelen dokumentációban előírja.  
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Az ajánlattevőnek a Kbt.-ben a 321/2015. (X.30.) Kormányrendeletben, az ajánlati felhívásban, 

illetve a közbeszerzési dokumentum meghatározott tartalmi és formai követelményeknek 

megfelelően kell ajánlatát elkészítenie. 

 

Az ajánlat benyújtásával ajánlatkérő úgy tekinti, hogy az ajánlattevő tudomásul vette és teljes 

egészében és megkötések nélkül elfogadja a felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban tett 

előírásokat, így különösen, de nem kizárólagosan a műszaki leírásban és a szerződéses feltételekben 

tett előírásokat, az ajánlattételi időszakban esetlegesen kiadott kiegészítéssel, kiegészítő 

tájékoztatással együtt, függetlenül az ajánlattevő saját feltételeitől, amelyektől ezennel eláll. 

Továbbá, hogy megbizonyosodott a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban megadott, 

illetve a szerződéstervezetből észszerűen következő feladatokra vonatkozó szerződéses ár 

helyességéről és elégséges voltáról, valamint arról, hogy ajánlatuk végösszege fedez minden a 

közbeszerzési dokumentumokban, valamint az ennek részét képező szerződéstervezetben foglalt 

kötelezettséget és feladatot, ami a teljesítéshez szükséges. 

 

Az ajánlattevő joga és kötelessége, hogy teljes körű ismereteket szerezzen a maga számára a 

közbeszerzési eljárás minden vonatkozásában az ajánlat benyújtása előtt. Ajánlattevő felelőssége, 

hogy valamennyi, a felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban előírt, az ajánlat 

érvényességéhez szükséges nyilatkozatot, igazolást, dokumentumot Ajánlatkérő rendelkezésére 

bocsássa. E körben felhívjuk a figyelmet a hamis adatszolgáltatásnak Kbt. 62. § (1) bekezdés i) 

pontja szerinti következményeire. 

 

Valamennyi ajánlattevőtől elvárt követelmény, hogy az összes tájékoztatást, előírást, meghatározást, 

specifikációt, amelyet az ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentum tartalmaz, gondosan 

áttanulmányozzon. Bármely, az ajánlat által tartalmazott hiba, hiányosság az ajánlattevő 

kockázatára történik, és az ajánlat érvénytelenségét eredményezi. 

 

Felhívjuk ajánlattevő figyelmét, hogy a közbeszerzési dokumentumban szereplő nyilatkozatminták 

ajánlatkérő tartalmi elvárásait rögzítik, azok formájának alkalmazása nem kötelező, de ajánlott.  

 

Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, hogy a nyilatkozatmintákért, valamint azok használatáért az 

ajánlatkérő felelősséget nem vállal, azaz ajánlattevő a formanyomtatványokat saját felelősségükre 

alkalmazhatják. 

 

Ajánlattevőnek a nyilatkozatminta összes kérdésére válaszolnia kell. Szükség esetén pótlapokat is 

lehet mellékelni. Ha egy kérdés nem vonatkozik az ajánlattevőre, akkor egyértelműen ezt jelezni 

kell (pl. áthúzással vagy „Nem vonatkozik ránk” szöveggel). 

 

A Kbt. és végrehajtási rendeletei vonatkozó rendelkezései abban az esetben is irányadóak, ha erre a 

jelen közbeszerzési dokumentum kifejezett utalást nem tartalmaz. 
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Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján csak az eljárás nyertesével, vagy - az eljárás 

nyertesének visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot 

tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezésben megjelölte, 

köti meg a szerződést. 

 

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban külön ki nem 

emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a vonatkozó 

jogszabályok előírnak. Az ajánlati felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumban nem 

szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, a közbeszerzési 

eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás 

meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szabályai irányadók.  

 

Amennyiben a közbeszerzési dokumentum bármely pontjában a közbeszerzés tárgyának egyértelmű 

és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, vagy  eredetű, típusú 

dologra, illetve konkrét eljárásra, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra 

vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra 

vagy védjegyre, való hivatkozást, azt minden esetben úgy kell értelmezni, hogy a megnevezés csak 

a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és úgy értelmezendő, hogy a „vagy 

azzal egyenértékű” kifejezés is szerepel mellette. Egyenértékű termék megajánlása esetén 

ajánlattevőnek ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel bizonyítania kell, hogy 

az általa javasolt megoldások egyenértékű módon megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban 

meghatározott követelményeknek 

 

2. Kapcsolattartásra vonatkozó szabályok 

 

A kapcsolattartásra a Kbt. 41. §-ában foglaltak vonatkoznak. Az ajánlattevő kizárólagos felelőssége, 

hogy olyan telefax és e-mail elérhetőséget adjon meg, amely a megküldendő dokumentumok 

fogadására 24 órában alkalmas. Ugyancsak az ajánlattevő felelőssége, hogy a szervezeti egységén 

belül az ajánlatkérő által megküldendő bármely dokumentum időben az arra jogosulthoz kerüljön.  

 

Ajánlatkérő az eljárás során keletkezett iratokat elsődlegesen elektronikusan (e-mailen) küldi meg 

ajánlattevők részére. Ajánlattevő köteles a megkapott e-mailről visszaigazolást küldeni. Ajánlatkérő 

visszaigazolás nélkül is kézbesítettnek tekinti az ajánlatkérő által megadott e-mail címre megküldött 

dokumentumokat.  

 

Ajánlatkérő kapcsolattartója az ajánlati felhívás I. 1. pontjában megjelölt személy: 

Név: dr Sarkadi Zsuzsanna 

e-mail: kozbeszerzes@ttk.mta.hu 

Telefon: 06-30-456-6086 

 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 41. § (1)-(2) bekezdésére a 3. § 13-ra is tekintettel, amelynek 

megfelelően az eljárás során a kapcsolattartás írásban történik, ennek megfelelően Ajánlatkérő nem  
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jogosult az eljárással kapcsolatosan szóban (pl. személyesen, vagy telefon útján) felvilágosítást 

adni. 

 

A megfelelő kapcsolattartás érdekében a közbeszerzési eljárás során valamennyi levelezésre kérjük 

feltüntetni az alábbi információkat: 

- Ajánlatkérő megnevezése 

- Közbeszerzési eljárás elnevezése 

- Eljárást megindító hirdetmény iktatószáma (TED …) 

- A dokumentumot benyújtó/beküldő neve és elérhetőségei (székhely, 

e-mail cím, fax) 

 

Ajánlatkérő az általa megküldeni kívánt dokumentumokat Kbt. 41. § (4) bekezdésében foglaltaknak 

megfelelően elsősorban e-mail útján küldi meg a gazdasági szereplőknek. 

 

Az eljárásban eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Ikerné dr. Sarkadi Zsuzsanna 

lajstromszám: 00451; e-mail: drsarkadizsuzsa@gmail.com 

 

3. Rész és alternatív ajánlattétel 

 

Az Ajánlattevő többváltozatú (alternatív) ajánlatot nem tehet. 

 

Ajánlattevő egy intézmény külföldi szaklapjait rendeli meg, ezért részajánlat lehetősége nem 

biztosítható, azt kizárja. 

 

 

4.  Eljárás nyelve, általános tudnivalók: 

 

A közbeszerzési eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban 

nem teszi lehetővé a magyar nyelv helyett más nyelv használatát, az eljárás során mindennemű 

levelezés és kapcsolattartás kizárólag ezen a nyelven történhet. 

 

Ajánlatkérő kizárólag a magyar nyelvű, vagy magyar nyelvre lefordított iratokat, dokumentumokat 

veszi figyelembe az ajánlatok elbírálása és értékelése során. Amennyiben az ajánlatban nem magyar 

nyelvű dokumentumok is becsatolásra kerülnek, ajánlattevőnek a nem magyar nyelven benyújtott 

dokumentumok magyar nyelvű fordítását is csatolnia szükséges. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján 

ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is 

elfogadja. Ajánlatkérő az ajánlattevő általi felelős fordításnak az ajánlattevő cégszerű aláírásával és 

tartalmi egyezőségi záradékával ellátott fordítást tekinti, vagy az Ajánlattevőnek csatolnia kell az 

arra vonatkozó cégszerűen aláírt nyilatkozatát, hogy a felelős fordításban benyújtott az irat magyar 

fordítása az eredetivel mindenben megegyezik. 
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A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárás során valamennyi dokumentum – ha 

jogszabály eltérően nem rendelkezik – egyszerű másolatban is benyújtható. Az ajánlatkérő előírja az 

olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtását, amely közvetlenül valamely 

követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen: garanciavállaló nyilatkozat vagy 

kezességvállalásról szóló nyilatkozat). Nem elektronikus úton történő ajánlattétel esetén az ajánlat 

68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti 

nyilatkozat eredeti aláírt példányát tartalmaznia kell. 

 

Az eljárásban valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő. 

 

Ajánlatkérő a felhívásban foglaltak szerint biztosítja a Kbt. 71. § szerinti hiánypótlás, 

felvilágosításkérés lehetőségét. 

 

Ha az ajánlatkérő felszólítása ellenére az ajánlattevő, az ajánlatkérő által előírt határidő lejártáig, a 

Kbt. 71. §-a szerinti hiánypótlást, felvilágosítást, vagy a 44. § (1) ill. 72. § szerinti indokolást nem 

adja meg, úgy az ajánlat elbírálását az eredeti, beadott ajánlat alapján végzi el, amely adott esetben 

érvénytelennek minősülhet. 

 

A közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásának módja 

 

A közbeszerzési dokumentumokat átvétele az eljárásban való részvétel feltétele, az másra át nem 

ruházható és nem publikálható.  

 

A közbeszerzési dokumentumok teljes körűen, ingyenesen hozzáférhetők az eljárást indító 

felhívásban megjelölt linken. 

 

Ajánlatkérő előírja, hogy a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy 

ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban, megnevezett alvállalkozónak át kell vennie (elektronikus úton el 

kell érnie) az ajánlattételi határidőig (Kbt. 57. § (2) bek.). A közbeszerzési dokumentum átvételéről 

(leöltéséről) az aláírt Regisztrációs lapot (1. sz. melléklet) a kozbeszerzes@ttk.mta.hu e-mail címre 

az ajánlattételi határidő lejártáig meg kell küldeni, vagy csatolni kell az ajánlatába. A közbeszerzési 

dokumentum átvételéről (elektronikus úton eléréséről, letöltéséről) ajánlattevőnek az ajánlatában 

kifejezetten nyilatkozni kell. 

 

5. Ajánlattevő, alvállalkozó, egyéb gazdasági szereplő, közös ajánlattétel 

 

Ajánlattevő, alvállalkozó, egyéb gazdasági szereplő fogalmát Kbt. 3. § határozza meg.  

 

A Kbt. 36. § (1) bek. alapján az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban  

- részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében - 
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a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen,  

b) más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt, 

c) más ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja [65. § (7) bekezdés].  

 

Alvállalkozó: 

 

Ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján ajánlatában meg kell jelölnie a közbeszerzésnek 

azt a részét (részeit), amelynek (amelyeknek) teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 

igénybe venni, továbbá az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor 

már ismert alvállalkozókat. 

 

 

Közös Ajánlattevő(k) 

 

A Kbt. 35. § (1) bekezdése alapján több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. Közös 

ajánlattétel esetén az ajánlatnak meg kell felelnie a Kbt. 35-36. §-ai szerinti előírásoknak. 

 

A közös ajánlattevők felelőssége, hogy az egymás közötti kommunikációt megfelelően rendezzék, 

Ajánlatkérő kizárólag az ajánlatban megjelölt képviselő ajánlattevő részére küldi meg a Kbt. által 

előírt és egyéb értesítéseket, tájékoztatásokat, felhívásokat. 

 

Felhívjuk a közös ajánlattevők figyelmét, hogy az egyes nyilatkozatok megtételénél különös 

figyelmet fordítsanak arra, hogy a nyilatkozatok – amennyiben az szükséges – valamennyi közös 

ajánlattevőre kiterjedjenek. 

 

Úgyszintén fokozott figyelemmel járjanak el a kizáró okokra, az alkalmassági feltételekre 

vonatkozó Egységes Közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: ESPD) csatolásakor, valamint az 

eljárás későbbi szakaszában az ajánlatkérő által kért követelmények igazolása során. 

 

A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők 

nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében 

tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. 

 

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

 

Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt közös ajánlattevői 

megállapodást, amely tartalmazza az alábbiakat: 

• a közös ajánlatevők nevét, székhelyét, 

• azon ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, 

illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet; annak a 

természetes személynek a nevét, aki a közös ajánlattevők képviseletében nyilatkozatot 

tenni és aláírni jogosult, 

• a szerződés aláírása módjának ismertetését, 

• a közös ajánlattevők feladatmegosztását, a szerződéses árból való részesedésük mértékét 

valamint külön-külön a közös ajánlattevők azon bankszámlaszámait, ahova az elismert 

teljesítést követően a kifizetés megtörténhet, 



 

9 

 

• valamennyi közös ajánlattevői tag nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelősséget 

vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés szerződésszerű 

teljesítéséhez szükséges munkák megvalósításáért, 

• azon nyilatkozatot, hogy a megállapodás az ajánlat benyújtásának napján érvényes és 

hatályos, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ 

felfüggesztő, hatályba léptető, illetve bontófeltételtől, valamint harmadik személy vagy 

hatóság jóváhagyásától, nyertesség esetén a közös ajánlatot létrehozó megállapodás 

érvényes marad a megállapodásból fakadó valamennyi kötelezettség szerződésszerű 

teljesítéséig, 

• az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, 

alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő (hatályba léptető), 

illetve bontó feltételtől. 

 

A közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a 

közös ajánlattevők megjelölését. 

 

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a közös ajánlattevők személye az ajánlattételi 

határidő lejárta után nem módosítható. 

 

A Kbt. 35. § alapján Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő(k) számára a szerződés 

teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. 

 

Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet 

 

A Kbt. 65. § (7)-(11) bekezdésében foglaltak figyelembevételével az előírt alkalmassági 

követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva 

is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.  

 

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

vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, 

amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.  

 

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. 

 

6. Kiegészítő tájékoztatás 

 

Bármely gazdasági szereplő, aki a közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet – a megfelelő 

ajánlattétel érdekében - a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerint a felhívásban és a közbeszerzési 

dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet ajánlatkérőtől 

az ajánlati felhívás I. 1. pontjában megjelölt e-mail címen. Ajánlatkérő valamennyi ajánlattevőnek 

írásban (e-mailen) megküldi a választ a Kbt. 56. § (2) bekezdése szerint a kérés beérkezését 

követően ésszerű határidőn belül, de az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb hat nappal. A 
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kiegészítő tájékoztatás során adott válaszok az ajánlati felhívás és közbeszerzési dokumentum 

részét képezik, ezeket az ajánlattétel során figyelembe kell venni. 

 

A kiegészítő tájékoztatás megadása során ajánlatkérő a Kbt. 56-ban foglaltak szerint jár el. 

 

Annak érdekében, hogy a lehető legtöbb idő álljon az ajánlatkérő által megadott válaszok 

figyelembevételére, kérjük a gazdasági szereplőket, hogy lehetőleg ne késlekedjenek az esetleges 

kérdéseik megküldésével. 

 

Kérjük, hogy kizárólag a Kbt. 56. §-ának megfelelő tartalommal, a megfelelő ajánlattétel 

érdekében, a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban tegyék 

fel kérdéseiket.  

 

A Kbt. szabályozása értelmében sem az ajánlatkérő, sem a Közbeszerzési szakértő alkalmazottai 

nem jogosultak az eljárással kapcsolatosan szóban (pl. személyesen, vagy telefon útján) 

felvilágosítást adni. 

A tájékoztatást igénylő gazdasági szereplő a felhívásban megadott elérhetőségre közvetlenül 

benyújtott vagy postai kézbesítéssel küldött levélben vagy telefaxon (vagy a Kbt. 41. § (1) 

bekezdésének megfelelő elektronikus úton) fordulhat kiegészítő tájékoztatásért a Közbeszerzési 

szakértőhöz. A postai küldemények elirányításából, elvesztéséből eredő összes kockázat a gazdasági 

szereplőt terheli. 

A kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmüket a fentiekben meghatározottak mellett – a könnyebb 

feldolgozhatóság érdekében – kérjük szerkeszthető, pl. „*.docx” formátumban is megküldeni az 

eljárást megindító felhívásban megjelölt e-mail címre. 

 

A kiegészítő tájékoztatás megadása írásban történik, a közbeszerzési dokumentumokkal megegyező 

helyre történő haladéktalan feltöltéssel, továbbá az érdeklődő gazdasági szereplőknek (akik ezt 

jelezték, és elérhetőségüket megadták) egyidejűleg közvetlenül e-mailen is megküldésével. A 

gazdasági szereplő által feltett kérdések, és az ajánlatkérő által kézbesített kiegészítő tájékoztatások 

a továbbiakban a közbeszerzési dokumentumok részét képezik. 

 

Kiegészítő tájékoztatás kérésére ajánlatkérő „észszerű időben”, de legkésőbb az ajánlattételi 

határidő lejáratát megelőző 6 nappal adja meg a választ. 

 

Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet az ajánlattételi határidőt megelőző tizedik napnál 

később nyújtották be, a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek nem kötelező megadnia. 

Amennyiben a válaszadás a megadott határidőn belül (annak ellenére, hogy azt időben kérték) nem 

lehetséges, úgy ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja a Kbt. 52. § (4) bekezdés a) 

pontja alapján. 

 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a Kbt. 56. §-a alapján az ajánlatkérőnek nincsen felhatalmazása a Kbt. 

egyes rendelkezéseivel kapcsolatosan értelmező tájékoztatást adni. A Kbt, valamint a 

közbeszerzésekkel összefüggő egyéb jogszabályok értelmezésével kapcsolatban elsősorban az 

Igazságügyi Minisztérium, a Miniszterelnökség, valamint a Közbeszerzési Hatóság adhat 

felvilágosítást. 

 

7. Eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentumok módosítása 
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Eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentumok módosítására a Kbt. 55. §-a irányadó. 

 

8. Hiánypótlás, felvilágosítás kérés 

 

Ajánlatkérő a Kbt. 71. § alapján az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a 

hiánypótlás lehetőségét, valamint az ajánlatokban található, nem egyértelmű kijelentések, 

nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőktől felvilágosítást kérhet. 

 

A hiánypótlásra vagy a felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítást ajánlatkérő a többi 

ajánlattevő egyidejű értesítése mellett közvetlenül az ajánlattevő részére megküldi, megjelölve a 

határidőt, továbbá a hiánypótlási felhívásban a pótlandó hiányokat ajánlattevőnként tételesen.  

 

A Kbt. 71. § (4) bekezdés alapján, ha az ajánlatkérő megállapítja, hogy az ajánlattevő az 

alkalmasság igazolásához olyan gazdasági szereplő kapacitásaira támaszkodik, vagy olyan 

alvállalkozót nevezett meg, amely a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-h), k)-n) és p) pontja szerinti, 

korábbi eljárásban tanúsított magatartás alapján a j) pontja szerinti kizáró ok hatálya alatt áll, a 

kizáró okkal érintett gazdasági szereplő kizárása mellett hiánypótlás keretében felhívja az 

ajánlattevőt a kizárt helyett szükség esetén más gazdasági szereplő megnevezésére. 

 

Amíg bármely ajánlattevő számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására határidő van 

folyamatban, az ajánlattevő pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az ajánlatkérő nem hívta fel 

hiánypótlásra. (Kbt. 71. § (5) bekezdés) 

 

Az ajánlatkérő újabb hiánypótlást rendel el, ha a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban nem szereplő 

hiányt észlel. A korábban megjelölt hiány a későbbi hiánypótlás során már nem pótolható. (Kbt. 71. 

§ (6) bekezdés) 

 

9. Indokolás kérés 

 

Ajánlatkérő a Kbt. 72. § alapján az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát 

megalapozó adatokat, valamint indokolást kér írásban és erről a kérésről a többi ajánlattevőt 

egyidejűleg, írásban értesíti, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel 

aránytalanul alacsony összeget tartalmaz az értékelési szempontként figyelembe vett ár vagy 

költség, vagy azoknak valamely önállóan értékelésre kerülő eleme tekintetében. 

 

 

10. Üzleti titok 

 

A gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban, valamint a 72. § szerinti indokolásban 

elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó 

iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja a Kbt. 44. § (1) bekezdés alapján. Az üzleti titkot 

tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a 
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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. 

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Kbt. 44. § (2) bekezdés szerint a gazdasági szereplő nem 

nyilváníthatja üzleti titoknak különösen 

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

bárki számára megismerhetők, 

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

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

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

ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építés- vagy 

szolgáltatási koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó információkat és 

adatokat, 

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

információkat és adatokat, 

d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem értve a 

leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott 

feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak, 

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

szakmai ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben 

meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és a (3) bekezdés alapján nincs 

akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak. 

 

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

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

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

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

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

 

Ha a gazdasági szereplő meghatározott információk, adatok üzleti titokká nyilvánítása során az Kbt. 

44. § (1)-(3) bekezdésben foglaltakat nem tartotta be, úgy az ajánlatkérő hiánypótlás keretében 

felhívja az érintett gazdasági szereplőt a megfelelő tartalmú dokumentum benyújtására. 

 

11. Az ajánlattétel költsége 

 

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költség kizárólag az ajánlattevőt 

terheli. Az ajánlatkérő nem felel, vagy nem fizet semmiféle költségért vagy veszteségért, amely az 

ajánlattevőt érheti a helyszínen tett látogatásokkal vagy vizsgálatokkal kapcsolatban, vagy az ajánlat 

bármely más vonatkozásában. Az ajánlattevőnek nincs joga , a közbeszerzési dokumentumban 

kifejezetten megadott jogcímen kívüli egyéb – így különösen anyagi – igény érvényesítésére. Az 

ajánlattevő által benyújtott ajánlatért ellenérték nem igényelhető, ajánlattevőnek kizárólag a Kbt. 

177. § (2) bekezdése szerint van joga – a meghatározott feltételek fennállása esetén - az 
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ajánlatkérővel szemben az ajánlat elkészítésével és a közbeszerzési eljárásban való részvétellel 

kapcsolatban felmerült költségeinek megtérítését követelni. A közbeszerzési eljárás eredményes 

vagy eredménytelen befejezésétől függetlenül az ajánlatkérővel szemben e költségekkel 

kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye. Az ajánlatkérő kifejezetten nyilatkozik, hogy az 

ajánlatok elkészítéséért sem a nyertes ajánlattevőnek, sem másoknak nem fizet.  

 

Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 46. § (2) bekezdése alapján nem tudja sem részben, sem 

egészben visszaszolgáltatni az ajánlattevőnek, tekintettel a fenti jogszabályhelyre, amely szerint az 

ajánlatot az ajánlatkérőnek öt évig meg kell őriznie. 

 

Az ajánlattevő az ajánlati kötöttség lejáratáig ajánlatát visszavonhatja [53. § (8)]. Továbbá 

ajánlattevő a benyújtott ajánlatát az ajánlattételi határidő lejártáig új ajánlat benyújtásával 

módosíthatja [55. § (7)]. Ebben az esetben a korábban benyújtott ajánlatot visszavontnak kell 

tekinteni. 

 

A postai küldemények elirányításából, elvesztéséből eredő összes kockázat a gazdasági szereplőt 

terheli. 

 

12. Az ajánlat formai követelményei, ajánlat benyújtása: 

 

Az ajánlatok benyújtására lehetőség van postai úton, illetve személyesen munkanapokon hétfőtől 

csütörtökig 10:00 és 15:00 óra között, pénteken 10:00 és 13:00 óra között az ajánlattételi határidő 

lejártának napján az ajánlattételi határidőig az MTA Természettudományi Kutatóközpont, 1117 

Budapest, Magyar Tudósok Krt. 2. szám 5. emelet D5.13 szoba helyszínen.  

 

AJÁNLATKÉRŐ FELHÍVJA A FIGYELMET, HOGY A KARÁCSONY ÉS SZILVESZTER KÖZÖTT  

2017. DECEMBER 27-29. KÖZÖTT MŰKÖDÉSE ÁLTALÁNOS JELLEGGEL SZÜNETEL, ÍGY EZEN 

IDŐSZAKBAN AZ AJÁNLATOK SZEMÉLYESEN TÖRTÉNŐ BENYÚJTÁSÁRA NINCS LEHETŐSÉG. !!! 

 

A postai úton benyújtott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőben beérkezettnek, ha 

azok legkésőbb az ajánlattételi határidőig az ajánlatkérő részéről az ajánlatok átvételére megjelölt 

helyen ténylegesen átvételre kerülnek. A postai kézbesítés esetleges késedelméből, továbbá a postai 

küldemények elirányításából vagy elvesztéséből eredő valamennyi kockázatot az ajánlattevő viseli. 

A postai úton benyújtás esetén a fenti szünetelési időszakot kérjük vegyék figyelembe. 

 

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy ajánlatkérő kapcsolattartási pontjaként 

megjelölt székházban beléptető rendszer működik, és emiatt az épületbe történő belépés a portai 

regisztráció miatt időigényes (előre láthatólag 20-25 perc). Kérjük ennek figyelembevételét az 

ajánlattevők részéről, különös tekintettel az ajánlatok benyújtásának napjára. Az ebből eredő 

bárminemű késedelemért ajánlatkérő felelősséget nem vállal. 
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Formai előírások: a Kbt. 68. § (2) bekezdése alapján az ajánlatot írásban és zártan, nem átlátszó 

sértetlen csomagolásban jelen felhívás I.1) pontjában megadott címre közvetlenül vagy postai úton 

kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. Ajánlattevő az ajánlatot papír alapon, 1 (egy) 

eredeti példányban, valamint 1 (egy) elektronikusmásolati példányban (digitális példányban, a 

cégszerűen aláírt, eredeti ajánlatot teljes terjedelmében CD/DVD, pendrive adathordozón, 

megfelelő - olvasható - minőségben szkennelt, jelszó nélkül olvasható, de nem szerkeszthető, .pdf 

formátumban) is köteles benyújtani. Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálása során minden esetben a 

papíralapon benyújtott ajánlatot veszi figyelembe. 

 

Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia szükséges a papír alapon és a digitális adathordozón 

benyújtotta ajánlatának egyezősége vonatkozásában. Amennyiben az ajánlat eredeti papír alapú 

(nyomtatott) és a digitális adathordozón benyújtott példánya között eltérés van, ajánlatkérő az 

ajánlat eredeti papíralapú példányát tekinti irányadónak. 

 

Az ajánlat illetve a csomagolása akkor nem minősül zártnak, ha abból roncsolás nélkül az ajánlat 

bármely lapja kivehető.. Az ajánlat csomagolásán az ajánlattevő nevén és címén felül minimálisan 

az alábbiakban részletezett információkat szükséges feltüntetni: 

 

Ajánlat „MTA Természettudományi Kutatóközpont részére 2018. évre külföldi tudományos 

időszaki online kiadványok beszerzése adásvételi szerződés alapján” tárgyú közbeszerzési 

eljárásban. Az ajánlattételi határidő előtt (   ) felbontani tilos! A nem megfelelően címzett, vagy 

feliratozott ajánlatok elirányításáért, vagy idő előtti felbontásáért az ajánlatkérőt felelősség nem 

terheli. 

A Kbt. 47. § (2) bekezdésében foglaltak alapján ahol az ajánlatkérő az eljárásban valamely 

dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – 

egyszerű másolatban is benyújtható. Ajánlatkérő előírja az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles 

másolatban történő benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául 

szolgál (pl. bankgarancia, kezességvállalásról szólónyilatkozat) vagy az eredeti aláírt példányban 

történő benyújtását a Kbt. írja elő (így például a Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy 

eredeti példánynak a 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat eredeti példányát kell tartalmaznia). 

 

13. Ajánlati kötöttség 

 

Az ajánlattevő az ajánlattételi határidőtől számított 60 napig terjedő időszakra kötve van az 

ajánlatához, figyelemmel arra, hogy a 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet alapján a közbeszerzési 

eljárást külön jogszabályban előírt folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatják le  

 

14. Ajánlatok elbírálása 
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Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálását két szakaszban végzi: először a Kbt. 69. § (1) (2) bekezdése 

alapján az ajánlatok elbírálása során megvizsgálja, hogy az ajánlatok megfelelnek-e a közbeszerzési 

dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

Az ajánlatkérő megállapítja, hogy mely ajánlat érvénytelen, és hogy van-e olyan gazdasági 

szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni. Ezen döntésről Ajánlatkérő a Kbt. 79. § (1) bekezdésének 

megfelelően tájékoztatja az ajánlattevőket. 

 

A Kbt. 69. § (1) (2) bekezdése alapján megfelelőnek talált ajánlatokat az ajánlatkérő az értékelési 

szempontok szerint értékeli (közbeszerzési dokumentum 1.17. pont) és megállapítja az értékelési 

szempontok alapján az ajánlatok sorrendjét. 

 

Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőt a 77. §-nak - és ha az igazolások benyújtására korábban nem 

került sor, a 69. § (4)-(6) bekezdésének - megfelelően választja ki. 

 

Az ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt 

megfelelő határidő tűzésével felhívja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények az eljárást 

megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó 

szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. 

 

Ha az igazolások benyújtására felkért ajánlattevő nem vagy az esetleges hiánypótlást, illetve 

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

igazolás nem támasztja alá az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat 

tartalmát, vagy azzal ellentétes), az ajánlatkérő ezen ajánlattevő ajánlatának figyelmen kívül 

hagyásával az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja 

fel az igazolások benyújtására.  

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Kbt. 69. § (6) bekezdés alapján az ajánlatkérő az eljárást lezáró 

döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési 

sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az 

igazolások benyújtására. (Ezzel a lehetőséggel az ajánlatkérő akkor élhet, ha az értékelés módszerét 

figyelembe véve valamelyik ajánlat figyelmen kívül hagyása esetén az ajánlattevők egymáshoz 

viszonyított sorrendje nem változik.) 

 

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

szereplő nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan, bármikor öt munkanapos határidő 

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

igazolásokat. 

 

Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálását követően az ajánlattevőket az írásbeli összegezés 

megküldésével tájékoztatja a közbeszerzési eljárás eredményéről. Az összegezés megküldését 

követően Ajánlatkérő felveszi a kapcsolatot az eljárás nyertesével/nyerteseivel a szerződéskötéssel 

kapcsolatos teendők érdekében. 

 
Ajánlatkérő az alkalmasság megállapításához szükséges pénzügyi adatokat - annak szükségessége esetén - a 

Magyar Nemzeti Banknak, a felhívás feladásának napján érvényes hivatalos deviza középárfolyamai alapján 
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számítja át Magyar Forintra. Árbevétel tekintetében az érintett év, beszámolói évek tekintetében az üzleti év 

utolsó napján, referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes deviza középárfolyam az irányadó. 
 

15.  Az ajánlatok értékelése 

Ajánlatkérő a beérkezett ajánlatokat a Kbt. 76.§ (2) bek. a) pontja alapján a legalacsonyabb ár 

értékelési szempont szerint értékeli. 

 

Az ajánlatban az ajánlattevőnek a műszaki leírásban szereplő valamennyi folyóirat és hozzá tartozó 

szolgáltatás, a szerződés maradéktalan teljesítésének teljes ellenértékét kell megadnia egész 

számban euróban (EUR). Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek a 

szerződésszerű teljesítéshez, a Műszaki leírásban a felhívásban és a szerződésben meghatározott 

teljes műszaki tartalom maradéktalan teljesítéséhez szükségesek, így az ajánlattevő szerződés 

teljesítése érdekében felmerült valamennyi költségét és kiadását is. Az ajánlattevő semmilyen 

formában és semmilyen hivatkozással sem tehet változó árat tartalmazó ajánlatot. 

A felolvasó lapon valamennyi folyóirat és hozzá tartozó szolgáltatás teljes összes 2018. évre 

vonatkozó ellenértékét kell megadni.  

 

Az ajánlati árat Ajánlatkérő a rendelkezésre álló fedezetnek való megfelelés megállapítása 

érdekében Magyar Nemzeti Banknak az ajánlattétel napján érvényes hivatalos deviza 

középárfolyamai alapján számítja át Magyar Forintra. 

 

A számlázására és a pénzügyi teljesítésre a teljesítés időpontjában hatályos Áfa szabályok és Áfa % 

érték alapján kerül sor. Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb 

fizetési mód elfogadhatatlan az ajánlatkérő számára. A szerződéskötés, az elszámolás és a kifizetés 

euróban (EUR) történik. 

 

Ajánlattevőnek az ajánlatában részletes tételes árajánlatot is be kell nyújtania, amelyben meg kell 

adnia az adott folyóiratok, adatbázisok kiadványokhoz stb. tartozó ajánlati részárakat. Ajánlatkérő 

felhívja a figyelmet, hogy nem az egy kötetre vetített árakat, hanem az összárat szükséges megadni 

folyóiratonként! 

 

16. A benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke 

 

 

Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát két szakaszban végzi el, ezért az ajánlatban benyújtandó iratok 

köre is ehhez a két szakaszhoz igazodik. 

 

A bírálat első szakaszában a kizáró okok fenn nem állásának igazolására, valamint a műszaki és 

szakmai alkalmasság igazolására szolgáló dokumentumokat nem kell benyújtania a gazdasági 

szereplőnek, hanem elegendő valamennyi ajánlattevőnek az előírt feltételeknek megfelelő, 
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Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: ESPD) csatolása a fentiek 

igazolására. A fenti iratokon kívül az ajánlatkérő által előírt valamennyi irat csatolandó az 

ajánlathoz. 

 

A bírálat második szakaszában, a Kbt. 69. § (4) és 81. § (5) bekezdése alapján az értékelési 

szempontokra figyelemmel csak a legkedvezőbbnek – illetve ha az ajánlatkérő az eljárást lezáró 

döntés meghozatalát megelőzően úgy dönt, akkor az értékelési sorrendben azt követő meghatározott 

számú következő legkedvezőbb - ajánlattevőtől kéri 5 munkanapos határidővel a kizáró okok és 

alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlati felhívásban előírt igazolások benyújtását. 

 

Ajánlatkérő a felhívás a III.1.2. P1. és III.1.3 M1..pontjában alkalmassági feltételeket és igazolást a 

minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő feltételéhez képest szigorúbban határozta meg 

a 321/2015. (X.30.) Kr 30. § (4) bekezdés alapján. 

 

A) AZ AJÁNLATBA AZ ALÁBBI IRATOKAT SZÜKSÉGES BENYÚJTANI: 

 

- Oldalszámozott tartalomjegyzék  

Az ajánlatnak tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő 

dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. 

 

- Felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti nyilatkozatmintában meghatározott 

tartalmat.  

 

- Ajánlattevői nyilatkozat(ok) 

 

Ajánlattevőnek az alább részletezett nyilatkozatokat kell becsatolnia ajánlatába.  

 

1. Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az 

ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért 

ellenszolgáltatásra vonatkozóan. (Kbt. 66. § (2) bekezdés)  

(A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján az ajánlat 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy 

eredeti példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát 

kell tartalmaznia.)  

2. Az ajánlatban, az ajánlattevőnek az egyéb előírt dokumentumok benyújtása mellett 

nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról 

szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. (Kbt. 66. § (4) 

bekezdés),  

3 ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ESPD D. pontjában nyilatkoznia kell a Kbt. 

66. § (6) bekezdés a) és b) pontjaira vonatkozóan. A nyilatkozatot nemleges tartalom 

esetén is kifejezetten és egyértelműen meg kell tenni.  

4. Ajánlattevőnek a KD nyilatkozatminta szerinti tartalommal külön is kell 

nyilatkoznia Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontjaira vonatkozóan. A nyilatkozatot 

nemleges tartalom esetén is kifejezetten és egyértelműen meg kell tenni.  

5.  Ajánlattevőnek külön nyilatkoznia azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem 

vesznek részt alkalmasság igazolásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti. 

6. Nyilatkozat közös ajánlattételről és együttműködési megállapodás az eljárást 

megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentum 1.6. pontjában foglaltak szerint. 
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7. 321/2015. (X.30.) Kr 13. §-a alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás 

esetében a cégbírósághoz benyújtott változás bejegyzési kérelmet (elektronikus 

kérelmének kinyomtatott változatát) és az annak érkezéséről a cégbíróság által 

megküldött igazolást (a kérelemről kiállított elektronikus tanúsítvány, igazolás 

kinyomtatott változatát) is, amennyiben ilyen eljárás nincs folyamatban, az arról szóló 

nyilatkozatot; 

8. Ajánlattevő nyilatkozata az alkalmasság igazolása tekintetében igénybe vett 

szervezetekről, amelynek kapacitására támaszkodik. 

9. Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia szükséges a papír alapon és a digitális 

adathordozón benyújtott ajánlat egyezősége vonatkozásában. 

10.  Amennyiben az ajánlatban nem magyar nyelvű dokumentumok is becsatolásra 

kerülnek, ajánlattevőnek a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok magyar 

nyelvű fordítását is csatolnia szükséges. A Kbt. 47. §(2) bekezdése alapján 

ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi 

felelős fordítását is elfogadja. Felelős fordítás alatt az Ajánlatkérő Felelős fordítás 

alatt az Ajánlatkérő 1.4. pontban részletezettek érti. A fordítás megfelelőségéért az 

ajánlattevő felel.  

11. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) csatolnia kell a Kbt. 25. §-a szerinti 

összeférhetetlenségi nyilatkozatot. 

12. Ajánlattevőnek csatolnia kell az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. 

§ (6) bekezdése szerinti nyilatkozatot (átláthatósági nyilatkozat.) 

13. Ajánlattevőnek a csatolnia kell szakmai ajánlatát, amelyből egyértelműen 

megállapítható a műszaki követelményeknek való megfelelés 

 

 

- Ajánlattevőnek az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek továbbá az alábbi 

iratokat kell az ajánlatában csatolnia: 

 

1. ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés 

szerinti aláírás-mintáját, külföldi illetőségű ajánlattevő esetén az ennek megfeleltethető 

dokumentumot. A nem a Ctv. hatálya alá tartozó ajánlattevő, vagy alkalmasság igazolásában 

résztvevő gazdasági szereplő esetén két tanú aláírásával ellátott dokumentumot, melyből 

egyértelműen megállapítható az aláíró személy aláírásának mintája. A képviseletre való 

jogosultság igazolásának érdekében olyan okiratot (pl. alapító okirat), amelyből 

egyértelműen megállapítható az aláíró személy jogosultsága (Amennyiben az ajánlattevő, az 

alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő a gazdasági társaságokról szóló 

2006. évi V. törvény hatálya alá tartozik, vagy a 2013. évi V. törvény 3:89. §-a szerinti 

gazdasági társaság, úgy nem kell csatolni az aláíró személy képviseletre való jogosultságát 

igazoló okiratot, tekintettel arra, hogy ez a Kbt. 69. § (11) bekezdése alapján ingyenesen 

ellenőrizhető. Természetes személy esetében (ide értve az egyéni vállalkozót is) saját 

személye vonatkozásában értelemszerűen nem kell csatolni a saját személyének képviseletre 

való jogosultságát igazoló fenti okiratot.); 

2. a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k), esetében a cégjegyzésre jogosult 

vezető tisztségviselőtől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a 

meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 

meghatalmazást. 
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A meghatalmazás mellé csatolni kell a meghatalmazó vagy meghatalmazók aláírási 

címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját is. 

3. Amennyiben az ajánlattevő, vagy az alkalmasság igazolása tekintetében igénybe vett más 

szervezet – átalakulásra, egyesülésre vagy szétválásra hivatkozással és tekintettel - jogelődje 

bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlatához csatolnia kell a jogutódlás tényét, 

körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen az átalakulási, 

szétválási, vagy egyesülési szerződést, vonatkozó cégiratokat. 

5. Ajánlattevő által kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentum csatolni kell. Ha az 

ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy 

kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek 

mindegyike által kitöltött és aláírt külön egységes európai közbeszerzési dokumentum 

formanyomtatványokat is be kell nyújtani. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre 

bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak 

azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező igénybe kíván 

venni alkalmasságának igazolásához.  

 

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a nem 

szükséges a IV. szakaszban a részletes adatok megadása.  

 

B) A BÍRÁLAT MÁSODIK SZAKASZÁBAN, A KBT. 69. § (4)-(6) ÉS 81. § (5) BEKEZDÉSE ALAPJÁN 

BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK 

 

1 Kizáró okok igazolásai 

 

Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő Kbt. 62. §-a tekintetében a 

321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. §-a szerint a igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat 

köteles elfogadni, illetve a köteles ellenőrizni a kizáró okok hiányát: 

 A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) 

Korm.rendelet 4. és 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.  

 

 Az alkalmasság igazolásában résztvevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában 

további igazolási kötelem nincs, ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) 

bekezdése alapján elfogadja az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtását, 

illetve az alkalmasság igazolása érdekében igénybe nem vett alvállalkozók vonatkozásában 

ajánlatkérő továbbra is elfogadja Kbt. 67. (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot. 

 

Alkalmasság igazolása 

 Műszaki és szakmai alkalmasság esetében 

- Referencia igazolása vagy referencia nyilatkozat (15. sz. melléklet) 

 Szakember saját kezűleg aláírt önéletrajza és rendelkezésre állási nyilatkozata 

 ISO tanúsítvány vagy azzal egyenértékű dokumentum 

 

17. A Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdés szerinti tájékoztatás  

Az ajánlattevőnek - a Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdésének megfelelően - tájékozódnia kell azon a 

környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről, amelyeket a jogszabályok vagy 
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kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt 

környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő, és amelyeknek a teljesítés 

helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. 

 

A Kbt. 73. § (4) bekezdése alapján a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelmények 

fenitek szerint elérhető követelményeinek nem megfelelő ajánlat érvénytelen. 

 

A Kbt. 73.§ (5) bekezdés alapján az ajánlatkérő tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a 

nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, 

amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni 

 

Nemzetgazdasági Minisztérium. Székhely: 1051 Budapest, József Nádor tér 2-4., Postafiók 

címe: 1369 Budapest Pf.: 481. Telefax: +36-1-795-0716, Telefon:- NGM (József nádor tér 2-4.): 

+36 1 795-1400, Telefon- NGM (Kálmán Imre u. 2): +36 1 472-8000, Telefon- NGM (Honvéd 

u. 13-15): +36 1 374-2700. Ügyfélszolgálat e-mail: ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu 

 

Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály: Székhely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-

6., levélcím: 1437 Budapest, Pf. 839. tel.: 06-1-476-1100, fax: 06-1-476-1390, zöld szám: 06-

80-204-264, a megyei és városi intézetek elérhetősége a www.antsz.hu internet-címen található 

MBFH: H-1145 Budapest, Columbus u. 17-23., levelezési cím: 1590 Budapest, Pf.: 95., Tel.: 

+36-1-301-2900. Fax: +36-1-301-2903, a területileg illetékes bányakapitányságok elérhetősége 

a www.mbfh.hu internet-címen található 

 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal: Székhely: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2. telefon: 06-1-428-

5100, fax: 06-1-428-5509 www.nav.gov.hu  

 

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség: Székhely: H-

1016 Budapest, Mészáros u. 58/A., Telefon: +36-1-224-91-00, Fax: +36-1-224-92-62. 

 

Nemzeti Munkaügyi Hivatal: Székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 7., postai cím: 1476 

Budapest, Pf. 75., tel.: (1) 303 9300, web: www.munka.hu 

A tájékoztatással és tanácsadással kapcsolatos feladatok ellátása 2012. január 19-től az alábbiak 

szerint működik: A megyeszékhelyeken, a helyszínen, a Fővárosi, Megyei Kormányhivatalok 

Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége 

(elérhetőségeik megtalálhatók a http://www.ommf.gov.hu/index.php honlap „Elérhetőségek” 

Munkavédelmi Felügyelőségek menüben) segíti tájékoztatással és tanácsadással a 

munkáltatókat és munkavállalókat, a munkavédelmi képviselőket, továbbá az 

érdekképviseleteket munkavédelemmel kapcsolatos jogaik gyakorlásában, kötelezettségeik 

teljesítésében. 

 

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatósága továbbra is 

működteti központi munkavédelmi információs rendszerét, az ingyenesen hívható zöld számon: 

Munkavédelmi Információs Szolgálat (MISZ), tel.: 06-80/204-292, e-mail: munkaved-

info@ommf.gov.hu 

mailto:ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu
http://www.nav.gov.hu/
mailto:munkaved-info@ommf.gov.hu
mailto:munkaved-info@ommf.gov.hu
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Közbeszerzési Hatóság: Székhely: 1026 Budapest, Riadó utca 5.Postafiók cím: 1525. Pf. 166. 

Telefon: 06-1-882-8502, Telefax: 06-1-882-8503, Honlap: http://www.kozbeszerzes.hu/ 

 

 

 

18. További mellékletek: 

A közbeszerzési dokumentumokban kiadott fontosabb egyéb minták/mellékletek 

Ajánlott nyilatkozatminták 

Műszaki leírás 

Szerződéstervezet 

http://www.kozbeszerzes.hu/
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2 NYILATKOZATMINTÁK 
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(1. sz. melléklet) 

REGISZTRÁCIÓSLAP 
 

„MTA Természettudományi Kutatóközpont részére 2018. évre külföldi tudományos időszaki 

online kiadványok beszerzése adásvételi szerződés alapján” 

tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 

 

 

A közbeszerzési eljárás dokumentumait elektronikusan letöltő cég adatai: 

Neve: 

Székhelye: 

Tel: 

Fax: 

Kapcsolattartó személy neve: 

Telefonszáma: 

E-mail: 

 

 

 

 

Kitöltve elküldendő a kozbeszerzes@ttk.mta.hu e-mail címre az ajánlattételi határidő lejártáig! 

 

Kelt…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 

 

 

………………………………… 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra  

jogosult/jogosultak, vagy aláírás  

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 

 

 

A regisztrációs lap visszaküldésével kell jelezni az Ajánlatkérő számára, ha valaki a meghirdetett közbeszerzési 

eljárásban, mint lehetséges ajánlattevő lenne. Ajánlatkérő biztosítja, hogy a fent megadott adatokat csak és kizárólag az 

adott közbeszerzési eljárással kapcsolatosan használja fel, harmadik személy számára azokat ki nem adja. 
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(2. sz. melléklet) 

 

FELOLVASÓLAP 

 

 

 „MTA Természettudományi Kutatóközpont részére 2018. évre külföldi tudományos időszaki 

online kiadványok beszerzése adásvételi szerződés alapján” 

tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 

 
Ajánlattevő adatai 

Ajánlattevő neve:  

Ajánlattevő székhelye:  

Ajánlattevő levelezési címe:  

Ajánlattevő telefonszáma:  

Ajánlattevő adószáma:  

Ajánlattevő telefaxszáma:  

Ajánlattevő kapcsolattartójának neve:  

Ajánlattevő kapcsolattartójának 

telefonszáma: 

 

Ajánlattevő kapcsolattartójának 

telefaxszáma: 

 

Ajánlattevő kapcsolattartójának e-mail 

címe: 

 

 

Ajánlattevő értékelési szempont szerinti ajánlata 

 

Ajánlati ár (nettó EUR): …………………………………..1 
 

 

Jelen nyilatkozatot a MTA Természettudományi és Kutatóközpont, mint ajánlatkérő által indított  „MTA 

Természettudományi Kutatóközpont részére 2018. évre külföldi tudományos időszaki online 

kiadványok beszerzése adásvételi szerződés alapján” tárgyú közbeszerzési eljárásban, az ajánlattétel 

részeként tesszük. 

Kelt…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 

 

 

………………………………… 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra  

jogosult/jogosultak, vagy aláírás  

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 

                                                 
1 a szerződés maradéktalan teljesítésének teljes 2018. évre vonatkozó ellenértékét 
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(2./b sz. melléklet) 

 

RÉSZLETES ÁRAJÁNLAT 

 

 

Alulírott ………….. [név], mint a(z) ………………………[cégnév, székhely] ajánlattevő 

kötelezettségvállalásra jogosult képviselője az MTA Természettudományi Kutatóközpont, mint 

ajánlatkérő által indított „MTA Természettudományi Kutatóközpont részére 2018. évre külföldi 

tudományos időszaki online kiadványok beszerzése adásvételi szerződés alapján” tárgyú nyílt 

közbeszerzési eljárásban az alábbi részletes árajánlatot adjuk: 

 

# Cím ISSN Megjelenés 

évente 

Kiadó Nettó ajánlati ár 

(EURO) 2 

1. 
Annual Review of 

Physical Chemistry  

0066-

426X 
1 Annual Reviews  

2. 
Journal of 

Chemical Physics 

1089-

7690 
48 

American Institute of 

Physics Publishing 
 

3. PNAS 
1091-

6490 
52 

National Academy of 

Sciences 
 

4. 

Aging, 

Neuropsychology 

and Cognition 

(archívummal) 

1744-

4128 
6 Taylor & Francis  

5. 

Attachment and 

Human 

Development 

1469-

2988 
6 Taylor & Francis  

6. 

European Journal 

of Developmental 

Psychology 

1740-

5610 
6 Taylor & Francis  

7. 

Journal of Gay and 

Lesbian Mental 

Health 

(archívummal) 

1935-

9713 
4 Taylor & Francis  

8. 
Psychology and 

Sexuality 

1941-

9902 
4 Taylor & Francis  

9. 
Research in Human 

Development 

1542-

7617 
4 Taylor & Francis  

10. 
Self and Society 

(archívummal) 

2374-

5355 
4 Taylor & Francis  

11. 
Social 

Neuroscience 

1747-

0927 
6 Taylor & Francis  

12. The Journal of 1940- 6 Taylor & Francis  

                                                 
2 Az adott folyóirat 2018. évben megjelent számai (éves előfizetési ára), az adott adatbázishoz való hozzáférés 

biztosítása a szerződés időtartama alatt, illetve valamennyi vonatkozó szolgáltatás stb. ára. 
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Social Psychology 1183 

13. 

Journal of 

Cognitive 

Neuroscience 

1530-

8898 
12 

Massachusetts Institute of 

Technology (MIT) Press 
 

14. 

Drug Metabolism 

and Disposition 

(Tier 3) 

1521-

009X 
12 

The American Society for 

Pharmacology and 

Experimental Therapeutics 

(ASPET) 

 

15. 

Journal of 

Pharmacology and 

Experimental 

Therapeutics (Tier 

3) 

1521-

0103 
12 

The American Society for 

Pharmacology and 

Experimental Therapeutics 

(ASPET) 

 

16. 

Molecular 

Pharmacology (Tier 

3) 

1521-

0111 
12 

The American Society for 

Pharmacology and 

Experimental Therapeutics 

(ASPET) 

 

17. 
Pharmacological 

Reviews (Tier 3) 

1521-

0081 
4 

The American Society for 

Pharmacology and 

Experimental Therapeutics 

(ASPET) 

 

18. Reaxys adatbázis   Elsevier  

19. American Chemical 

Society Web 

Editions adatbázis 

  ACS 

 

 
1-19. sor összesen3: 

 
 

 

Jelen nyilatkozatot a MTA Természettudományi és Kutatóközpont, mint ajánlatkérő által indított  „MTA 

Természettudományi Kutatóközpont részére 2018. évre külföldi tudományos időszaki online 

kiadványok beszerzése adásvételi szerződés alapján” tárgyú közbeszerzési eljárásban, az ajánlattétel 

részeként tesszük. 

Kelt…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 

 

 

………………………………… 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra  

jogosult/jogosultak, vagy aláírás  

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 

 

                                                 
3 Az összesen árat kérjük a felolvasólapon az ajánlati árként feltűntetni. 
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(3. sz. melléklet) 

 

 NYILATKOZAT 

Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján 

 

 

 

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

(cégnév) önálló1/együttes4 cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a közbeszerzési 

dokumentumot Társaságunk átvette (elektronikusan letöltötte) és – az ajánlati felhívásban és a 

közbeszerzési dokumentumban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés, 

kiegészítő tájékoztatás (adott esetben) gondos áttekintése után – kijelentem, hogy a MTA 

Természettudományi és Kutatóközpont, mint ajánlatkérő által „MTA Természettudományi 

Kutatóközpont részére 2018. évre külföldi tudományos időszaki online kiadványok beszerzése 

adásvételi szerződés alapján” tárgyban indított uniós, nyílt közbeszerzési eljárás ajánlati 

felhívásában és közbeszerzési dokumentumában foglalt valamennyi feltételt megismertük, 

megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk, továbbá – nyertességünk esetén – a 

közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet változatlan formában elfogadjuk, és 

ennek megfelelően a szerződést megkötjük és a szerződéses kötelezettségeinket az ajánlatunkban 

foglaltaknak megfelelően, az ajánlatunkban megadott ellenszolgáltatásért teljesítjük.  

 

Tudomásul vesszük, hogy az ajánlati kötöttség lejártának időpontja az ajánlati kötöttség beálltától 

számított 60 napig tart, mely időpontig ajánlatunkat fenntartjuk. 

 

 

 

Kelt…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 

 

 

………………………………… 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra  

jogosult/jogosultak, vagy aláírás  

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 

 

                                                 
4  A megfelelő aláhúzással jelölendő. 

 * Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatot minden egyes ajánlattevő részéről csatolni kell. 
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(4. sz. melléklet) 

 

NYILATKOZAT 

a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján 

 

 

 

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

……………………………………………………..(a továbbiakban: Ajánlattevő) önálló/együttes5 

cégjegyzésre jogosult képviselője/képviselői a Kbt. 66. § (4) bekezdésében foglaltaknak 

megfelelően ezennel kijelentem/kijelentjük, hogy a kis- és középvállalkozókról, fejlődésük 

támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (továbbiakban: Kktv.) alapján6 

 

a Kktv. hatálya alá tartozik és mikro-vállalkozásnak minősül 

 

a Kktv. hatálya alá tartozik és kisvállalkozásnak minősül 

 

a Kktv. hatálya alá tartozik és középvállalkozásnak minősül 

 

nem tartozik a Kktv. hatálya alá 

 

 

Jelen nyilatkozatot a MTA Természettudományi és Kutatóközpont, mint ajánlatkérő által indított 

MTA Természettudományi Kutatóközpont részére 2018. évre külföldi tudományos időszaki 

online kiadványok beszerzése adásvételi szerződés alapján” tárgyú közbeszerzési eljárásban, az 

ajánlattétel részeként tesszük. 

 

 

Kelt…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 

 

 

………………………………… 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra  

jogosult/jogosultak, vagy aláírás  

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 

                                                 
5  A megfelelő aláhúzással jelölendő 

6  A megfelelő aláhúzással jelölendő 

 * Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatot minden egyes ajánlattevő részéről csatolni kell. 
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(5. sz. melléklet) 

 

NYILATKOZAT ALVÁLLALKOZÓKRA 

Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti 

 

 

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

cégjegyzésre jogosult képviselője „MTA Természettudományi és Kutatóközpont, mint ajánlatkérő 

által indított MTA Természettudományi Kutatóközpont részére 2018. évre külföldi tudományos 

időszaki online kiadványok beszerzése adásvételi szerződés alapján” tárgyú uniós, nyílt 

közbeszerzési eljárásban 

 

nyilatkozom, hogy 

 

A) a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján a közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés 

teljesítéséhez az alábbi részekhez kívánok alvállalkozót igénybe venni: 

•  

•  

 

vagy 

B) a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján a közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés 

teljesítéséhez nem kívánok igénybe venni alvállalkozót. 

 

 

C) A Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján nyilatkozom, hogy a 66. § (6) bekezdés a) pontja 

szerint megjelölt részek tekintetében az alábbi – az ajánlat benyújtásakor már ismert - 

alvállalkozó(ka)t veszem igénybe: 

 

A Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja 

szerint megjelölt rész 
Alvállalkozó neve, címe 

  

  

  

 

Kelt…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 

………………………………… 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra  

jogosult/jogosultak, vagy aláírás  

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 

 

* Minden esetben az ajánlattevő esetében igaz kijelentés aláhúzandó, illetve értelemszerűen kitöltendő. 
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(6. sz. melléklet) 

 

NYILATKOZAT KÖZÖS AJÁNLATTÉTELRŐL7 

 

 

 

Alulírottak ……………….[név] mint a(z) ……………………[cégnév, székhely] ajánlattevő és 

…………………….[név] mint a(z) ……………………..[cégnév, székhely] ajánlattevő képviselői 

nyilatkozunk, hogy az MTA Természettudományi és Kutatóközpont, mint ajánlatkérő által indított 
MTA Természettudományi Kutatóközpont részére 2018. évre külföldi tudományos időszaki online 

kiadványok beszerzése adásvételi szerződés alapján” tárgyú közbeszerzési eljárásban a(z) [cégnév, 

székhely], valamint a(z) [cégnév, székhely] közös ajánlatot nyújt be. 

 

A közös ajánlattevők egymás közötti és külső jogviszonyára a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 

évi V. törvény (Ptk.) 6:30 §-ában foglaltak irányadóak. 

 

Közös akarattal ezennel úgy nyilatkozunk, hogy a közös ajánlattevők képviseletére, a nevükben 

történő eljárásra a(z) [cégnév, székhely] teljes joggal jogosult a Kbt. 35. § (1)-(2) bekezdése alapján. 

 

Kijelentjük továbbá, hogy az ajánlatunkhoz csatoljuk az általunk, mint közös ajánlattevők által 

kötött konzorciumi megállapodást, amely részletesen rendelkezik a felelősség (kötelező 

egyetemleges felelősség), a képviselet és a feladatmegosztás kérdéseiről. 

 

Kelt…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 

 

 

………………………………… 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra  

jogosult/jogosultak, vagy aláírás  

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 

 

Melléklet: Közös ajánlattevői megállapodás 

 

                                                 
7  Közös ajánlattétel esetén 
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(7. sz. melléklet) 

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA A MÁS SZERVEZET VAGY SZEMÉLY 

KAPACITÁSÁRA TÖRTÉNŐ TÁMASZKODÁSRÓL 

 

 

 

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

cégjegyzésre jogosult képviselője „MTA Természettudományi és Kutatóközpont, mint ajánlatkérő 

által indított „MTA Természettudományi Kutatóközpont részére 2018. évre külföldi tudományos 

időszaki online kiadványok beszerzése adásvételi szerződés alapján” tárgyú uniós, nyílt közbeszerzési 

eljárásban – a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – nyilatkozom, hogy az előírt 

alkalmassági követelményeknek történő megfeleléshez más szervezet(ek) (vagy személy(ek)) 

kapacitásaira támaszkodunk / nem támaszkodunk 8. 
9Az Ajánlati felhívás vonatkozó pontja, 

azon alkalmassági követelmény(ek) 

megjelölése, melynek történő megfelelés 

igazolása érdekében az ajánlattevő ezen 

szervezet erőforrásaira vagy arra is 

támaszkodik 

Az ajánlattevő részére a kapacitásait 

rendelkezésre bocsátó szervezet neve, 

székhelye 

M1) alkalmassági feltétel 

(referencia) 

 

 

Kelt…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 

 

 

………………………………… 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra  

jogosult/jogosultak, vagy aláírás  

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 

 

Melléklet: 

előszerződés 

 

 

                                                 
8  a megfelelőt alá kell húzni 

9  A táblázatot csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek történő megfelelés 

érdekében bármely más szervezet (személy) kapacitására vagy arra is támaszkodva felel meg. 
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(8. sz. melléklet) 

 

NYILATKOZAT 

a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján10 

 

 

 

 

Alulírott [név] mint a(z) [cégnév, székhely] ajánlattevő cégjegyzésre/kötelezettségvállalásra 

jogosult képviselője a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően  

 

n y i l a t k o z o m 

 

 

 az MTA Természettudományi és Kutatóközpont, mint ajánlatkérő által MTA Természettudományi 

Kutatóközpont részére 2018. évre külföldi tudományos időszaki online kiadványok beszerzése 

adásvételi szerződés alapján” tárgyban indított uniós, nyílt közbeszerzési eljárásban, hogy 

 

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

törvény 62. §-ában meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. 

 

 

Kelt…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 

 

 

………………………………… 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra  

jogosult/jogosultak, vagy aláírás  

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 

 

 

                                                 
10  Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő saját maga tekintetében köteles aláírni. 
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(9. sz. melléklet) 

NYILATKOZAT 

 Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) és kc) szerinti 

 
Alulírott [név], mint a(z) [cégnév, székhely] ajánlattevő cégjegyzésre/kötelezettségvállalásra jogosult 

képviselője az MTA Természettudományi és Kutatóközpont, mint ajánlatkérő által MTA 

Természettudományi Kutatóközpont részére 2018. évre külföldi tudományos időszaki online 

kiadványok beszerzése adásvételi szerződés alapján” tárgyban indított uniós, nyílt közbeszerzési eljárás 

keretében a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja nyilatkozom, hogy cégünk olyan társaságnak 

minősül, melyet  

 nem jegyeznek szabályozott tőzsdén vagy  

 amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek.  

(A megfelelő állítás elé a jelölőnégyzetbe x-et kell tenni) 

 

Ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor az alábbiak kitöltése is szükséges: 

Mivel cégünket nem jegyzik szabályozott tőzsdén, így a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 

megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról 

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

neve és állandó lakóhelyének bemutatása az alábbi: 

 

Tényleges tulajdonos neve Tényleges tulajdonos állandó lakóhelye 
  

 

Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja 

szerinti tényleges tulajdonosa, akkor az alábbi nyilatkozat kitöltése szükséges: 

Cégünknél a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges 

tulajdonosa nincs. 

 

II. A Kbt. 62. § (1) bekezdés kc) pontja szerint nyilatkozom továbbá, hogy nincs olyan jogi személy vagy 

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

os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik.* 

Vagy  

A Kbt. 62. § (1) bekezdés kc) pontja szerint nyilatkozom továbbá, hogy a ………………………….….. 

(cégnév, székhely) szervezet cégünkben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel 

vagy szavazati joggal rendelkezik. Nyilatkozom továbbá, hogy a …………………………….….. (cégnév, 

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

feltétel nem áll fenn.* 

Kelt…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 

 

………………………………… 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra  

jogosult/jogosultak, vagy aláírás  

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 

 

* a megfelelő aláhúzandó, illetve értelemszerűen kitöltendő. 
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(10 sz. melléklet) 

 

NYILATKOZAT FORDÍTÁSRÓL11 

 

 

Alulírott [név], mint a(z) [cégnév, székhely] ajánlattevő cégjegyzésre/kötelezettségvállalásra 

jogosult képviselője az MTA Természettudományi és Kutatóközpont, mint ajánlatkérő által indított 
MTA Természettudományi Kutatóközpont részére 2018. évre külföldi tudományos időszaki online 

kiadványok beszerzése adásvételi szerződés alapján” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárásban ezúton 

nyilatkozom, hogy az ajánlatba becsatolt idegen nyelvű iratok felelős fordításának tartalma a 

fordítás alapjául szolgáló dokumentum tartalmával teljes mértékben megegyezik. 

 

 

Kelt…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 

 

 

………………………………… 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra  

jogosult/jogosultak, vagy aláírás  

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 

 

 

 

 

 

                                                 
11  Abban az esetben töltendő ki, ha ajánlattevő idegen nyelvű dokumentumot csatol az ajánlatba, és annak 

fordítását nem hiteles fordítással nyújtotta be. 
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(11. sz. melléklet) 

NYILATKOZAT DIGITÁLIS ADATHORDOZÓN BENYÚJTOTT AJÁNLATI 

PÉLDÁNNYAL KAPCSOLATBAN 

 

 

 

Alulírott                  [név], mint a(z)                         [cégnév, székhely] ajánlattevő 

cégjegyzésre/kötelezettségvállalásra jogosult képviselője az MTA Természettudományi és 

Kutatóközpont, mint ajánlatkérő által MTA Természettudományi Kutatóközpont részére 2018. évre 

külföldi tudományos időszaki online kiadványok beszerzése adásvételi szerződés alapján” tárgyban 

indított uniós, nyílt közbeszerzési eljárás keretében 

 

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

 

 

hogy a papír alapon benyújtott ajánlati példány és a digitális adathordozón benyújtott ajánlati 

példány mindenben megegyezik. 

 

 

Kelt…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 

 

 

………………………………… 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra  

jogosult/jogosultak, vagy aláírás  

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 
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(12. sz. melléklet) 

 

NYILATKOZAT ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGGEL KAPCSOLATBAN 

 

Alulírott                  [név], mint a(z)                         [cégnév, székhely] ajánlattevő 

cégjegyzésre/kötelezettségvállalásra jogosult képviselője az MTA Természettudományi és 

Kutatóközpont, mint ajánlatkérő által MTA Természettudományi Kutatóközpont részére 2018. évre 

külföldi tudományos időszaki online kiadványok beszerzése adásvételi szerződés alapján” tárgyban 

indított uniós, nyílt közbeszerzési eljárás keretében 

 

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

 

hogy ajánlattevő tekintetében a Kbt. 25. § szerinti összeférhetetlenségi okok  

 

fennáll/nem áll fenn.12 

 

Kelt…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 

 

 

………………………………… 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra  

jogosult/jogosultak, vagy aláírás  

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 

 

                                                 
12  A megfelelőt kérjük aláhúzni.  

 Amennyiben a Kbt. 25. § nevesített összeférhetetlenségi körülmény fennáll, úgy kérjük ajánlattevő 

nyilatkozatát, hogy ez miért nem jelent jelen közbeszerzési eljárás kapcsán előnyt a többi ajánlattevővel szemben. 
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(13. sz. melléklet) 

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT 13 
 

Alulírott                  [név], mint a(z)                         [cégnév, székhely] ajánlattevő 

cégjegyzésre/kötelezettségvállalásra jogosult képviselője az MTA Természettudományi és 

Kutatóközpont, mint ajánlatkérő által MTA Természettudományi Kutatóközpont részére 2018. 

évre külföldi tudományos időszaki online kiadványok beszerzése adásvételi szerződés 

alapján” tárgyban indított uniós, nyílt közbeszerzési eljárás keretében jelen nyilatkozat aláírásával 

kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet megfelel a következő feltételeknek: 

 

ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, 

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban 

részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy egy olyan 

államban rendelkezik adóilletékességgel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás 

elkerüléséről szóló egyezménye van, 

bc) nem minősül a társasági adóról és osztalékról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött 

külföldi társaságnak, 

bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, 

befolyással vagy szavazati joggal bíró személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó 

szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak; 

 

ezért átlátható szervezetnek minősül.  

 

Kijelentem, hogy az általam képviselt cég létesítő okirata szerint jogosult vagyok a szervezet 

képviseletére. Mint a szervezet képviselője tudatában vagyok annak is, hogy a jelen Nyilatkozatban 

foglaltak változása esetén, a változásról haladéktalanul köteles vagyok tájékoztatni MTA 

Természettudományi Kutatóközpont / Székhelye: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 2., 

költségvetési szervet. 

 

Kelt…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 

 

………………………………… 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra  

jogosult/jogosultak, vagy aláírás  

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 

 

                                                 
13 Az Államháztartásról szóló törvény 41. § (6) bek. és a végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 50. 

§ (1a) bekezdése és a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Törvény 3. § (1). pontja szerinti megfelelésről. 
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(14/a. sz. melléklet) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGYSÉGES EURÓPAI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 

ÚTMUTATÓ 
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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 

 

AZ EGYSÉGES EURÓPAI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM (EEKD) 

FORMANYOMTATVÁNYÁHOZ 

 

A benyújtással kapcsolatos információk: 

- Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők mindegyikének külön 

formanyomtatványt kell benyújtania [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés]  

- Ha egy ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az előírt alkalmassági követelményeknek más 

szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy 

személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványokat is be kell nyújtania. Ilyen 

esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági 

feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő vagy részvételre 

jelentkező igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. 

§ (3) bekezdés]. 

 

A kitöltéssel kapcsolatos általános információk: 

A formanyomtatvány II. részétől a gazdasági szereplő tölti ki a formanyomtatványt oly módon, 

hogy a formanyomtatvány jobb oldali oszlopában adja meg a kitöltendő részekhez kapcsolódó 

szükséges információkat, adatokat, internetes elérhetőségeket stb. 

 

- Ajánlatkérő az alábbi kitöltési útmutatóban színkiemeléssel jelzi azokat a részeket, melyeket a 

gazdasági szereplőknek értelemszerűen kell feltölteni a jobb oldali oszlopban a kapcsolódó 

információkkal, továbbá dőltbetűvel kiegészítő információkat ad a vonatkozó részek kitöltéshez. 

 

- Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a 321/2015. Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésének 

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

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

gazdasági szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük a formanyomtatvány 

megfelelő részeiben - azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a 

kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára e rendelet előírja. (Ennek megfelelően 

pl. a gazdasági szereplőnek nem kell feltüntetnie az EEKD III. B. pontjában a Kbt. 62. § (1) 

bek. b) pontja szerinti kizáró ok igazolását szolgáló adatbázis 

(http://nav.gov.hu/nav/adatbazisok/koztartozasmentes) elérhetőségét, tekintettel arra, hogy 

ajánlatkérőnek ezen adatbázist a 321/2015. Korm. rendelet rendelkezései alapján ellenőrizni köteles. 
 

 

AZ EGYSÉGES EURÓPAI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM FORMANYOMTATVÁNYÁHOZ 

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 

http://nav.gov.hu/nav/adatbazisok/koztartozasmentes
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kerül,feltéve, hogy a fent említett elektronikus ESPD-szolgáltatást14 használták az egységes európai 

közbeszerzési dokumentum kitöltéséhez. Az Európai Unió Hivatalos lapjában közzétett vonatkozó 

hirdetmény15 hivatkozási adatai (a gazdasági szereplő tölti ki!): 

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 azonosítása16 Válasz: 

Név:  MTA Természettudományi Kutatóközpont 

Melyik beszerzést érinti? Válasz:  

A közbeszerzés megnevezése 

vagy rövid ismertetése17: 

MTA Természettudományi Kutatóközpont részére 2018. évre külföldi 

tudományos időszaki online kiadványok beszerzése adásvételi szerződés 

alapján” 
Az ajánlatkérő szerv vagy a 

közszolgáltató ajánlatkérő által az 

aktához rendelt hivatkozási szám 

(adott esetben)18: 

 

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum minden szakaszában az összes egyéb információt a 

gazdasági szereplőnek kell kitöltenie. 

                                                 
14 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. 
15 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 
16 A vonatkozó hirdetmény I. szakaszának I.1 pontjából átmásolandó információ. Közös 

közbeszerzés esetén kérjük feltüntetni minden résztvevő beszerző nevét. 
17 Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 és II.1.3 pontját. 
18 Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 pontját. 



 

41 

 

 

Az alábbi, további részeket a gazdasági szereplő tölti ki! 

II. rész: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk 

A: A GAZDASÁGI SZEREPLŐRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

Azonosítás: Válasz: 

Név: ………………. 

Héa-azonosító szám (uniós adószám), adott 

esetben: 

Ha nincs héa-azonosító szám, kérjük egyéb 

nemzeti azonosító szám feltüntetését, adott 

esetben, ha szükséges. 

……………….. 

Postai cím:  ……………….. 

Kapcsolattartó személy vagy személyek19: 

Telefon: 

E-mail cím: 

Internetcím (adott esetben): 

……………….. 

……………….. 

……………….. 

Általános információ: Válasz: 

A gazdasági szereplő mikro-, kis- vagy 

középvállalkozás20? 
[ ] Igen [ ] Nem 

                                                 
19 Kérjük, ismételje meg a kapcsolattartó személyekre vonatkozó információt, ahányszor 

szükséges. 
20 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/vagyéves mérlegfőösszege nem haladja meg a 43 millió eurót. 
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Csak ha a közbeszerzés fenntartott21:A 

gazdasági szereplő védett műhely, szociális 

vállalkozás22 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 

Az alábbi sort (“Ha igen” / “Ha nem” alternatívák) 

értelemszerűen, az itt adott válasznak megfelelően  

szükséges kitölteni. 

 

Ha igen: 

Kérjük, válaszolja meg e szakasz további 

részeit, e rész B. szakaszát és amennyiben 

releváns, e rész C. szakaszát, adott 

esetben töltse ki az V. részt, valamint 

mindenképpen töltse ki és írja alá a VI. 

részt.  

a) Kérjük, adott esetben adja meg a jegyzék 

vagy az igazolás nevét és a vonatkozó 

nyilvántartási vagy igazolási számot: 
b) Ha a felvételről szóló igazolás vagy 

tanúsítvány elektronikusan elérhető, kérjük, 

tüntesse fel: 
 
c) Kérjük, tüntesse fel a referenciákat, 

amelyeken a felvétel vagy a tanúsítás 

alapul, és adott esetben a hivatalos 

jegyzékben elért minősítést23: 

 

 

 

 

 

 
 

a) [……] 

 
b) (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……][……] 

 

c) [……] 

 

 

 
 

                                                 
21 Lásd a szerződési hirdetmény III.1.5. pontját. 
22 Azaz fő célja a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű személyek szociális és 

szakmai beilleszkedése. 
23 A hivatkozások és a minősítés, ha van ilyen, a tanúsításon szerepelnek. 
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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 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……][……] 

 

Részvétel formája: Válasz: 

A gazdasági szereplő másokkal együtt vesz 

részt a közbeszerzési eljárásban?24 
[] 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: 

                                                 
24 Nevezetesen egy csoport, konzorcium, közös vállalkozás vagy hasonló részeként. 
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Adott esetben annak a résznek (azoknak a 

részeknek a feltüntetése, amelyekre a 

gazdasági szereplő pályázni kíván: 

[……]  

 

B: A GAZDASÁGI SZEREPLŐ KÉPVISELŐIRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

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

képviselni a gazdasági szereplőt: 

Képviselet, ha van: Válasz: 

Teljes név;  

valamint a születési idő és hely, ha szükséges:  

[……]; 

[……] 

Beosztás/milyen minőségben jár el: [……] 

Postai cím: [……] 

Telefon: [……] 

E-mail cím: [……] 

Amennyiben szükséges, részletezze a képviseletre 

vonatkozó információkat (a képviselet formája, 

köre, célja stb.): 

[……] 

C: MÁS SZERVEZETEK KAPACITÁSAINAK IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

Igénybevétel: Válasz: 

Az alábbi IV. részben feltüntetett kiválasztási 

kritériumoknak és (adott esetben) az alábbi V. 

részben feltüntetett kritériumoknak és 

szabályoknak való megfelelés során a gazdasági 

szereplő igénybe veszi-e más szervezetek 

kapacitásait?  

[ ]Igen [ ]Nem 

 

Amennyiben igen, minden egyes érintett szervezetre vonatkozóan külön egységes európai közbeszerzési 

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

információkat, megfelelően kitöltve és az érintett szervezetek által aláírva.  

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 is25. 

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: 

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

pont. 
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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 (alvállalkozói kategóriára) nézve. 

 

III. rész: Kizárási okok 

A: BÜNTETŐELJÁRÁSBAN HOZOTT ÍTÉLETEKKEL KAPCSOLATOS OKOK 

A 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (1) bekezdése a következő kizárási okokat határozza meg: 

Bűnszervezetben való részvétel26 

Kbt. 62. § (1) bekezdés aa) pont, valamint a Kbt. 62. § (2) bekezdésnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés aa) pontjára 

vonatkozó része  

Korrupció27; 

Kbt. 62. § (1) bek. ab) pont, valamint a Kbt. 62. § (2) bekezdésnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés ab) pontra 

vonatkozó része 

Csalás28; 

 Kbt. 62. § (1) bek. ac) pont, valamint a Kbt. 62. § (2) bekezdésnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés ac) pontra 

vonatkozó része 

Terrorista bűncselekmény vagy terrorista csoporthoz kapcsolódó bűncselekmény29;  

Kbt. 62. § (1) bek. ad) pont, valamint a Kbt. 62. § (2) bekezdésnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés ad) pontra 

vonatkozó része  

                                                 
26 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. 
27 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. 
28 Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1. cikke 

értelmében (HL C 316., 1995.11.27., 48. o.) 
29 A terrorizmus elleni küzdelemről szóló, 2002. június 13-i 2002/475/IBtanácsi kerethatározat 

(HL L 164., 2002.6.22., 3. o.) 1. és 3. cikkében meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok magában 

foglalja az említett kerethatározat 4. cikke szerinti, bűncselekményre való felbujtást, bűnsegélyt 

vagy kísérletet. 
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Pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása30; 

Kbt. 62. § (1) bek. ae) pont, valamint a Kbt. 62. § (2) bekezdésnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés ae) pontra 

vonatkozó része  

Gyermekmunka és az emberkereskedelem más formái31 

Kbt. 62. § (1) bek. af) pont, valamint a Kbt. 62. § (2) bekezdésnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés af) pontra 

vonatkozó része  

Az irányelv 57. cikke (1) bekezdésében foglalt 

okokat végrehajtó nemzeti rendelkezések 

szerinti büntetőeljárásban hozott ítéletekkel 

kapcsolatos okok: 

Válasz: 

Jogerősen elítélték-e a gazdasági szereplőt vagy 

a gazdasági szereplő igazgató, vezető vagy 

felügyelő testületének tagját, illetve az e 

testületek képviseletére, az azokban való 

döntéshozatalra vagy azok kontrolljára vonatkozó 

jogkörrel rendelkező tagját a fent felsorolt okok 

valamelyikéért olyan ítéletben, amelyet nem több, 

mint öt évvel ezelőtt hoztak, vagy amelyben a 

közvetlenül meghatározott kizárás időtartama 

továbbra is alkalmazandó?  

[] Igen [ ] Nem 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat: (internetcím, a kibocsátó hatóság 

vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási 

adatai): 

[……][……][……][……]32 

 

Amennyiben igen, kérjük,33 adja meg a 

következő információkat: 

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

közül melyik érintett, valamint az ítélet okát 

(okait), 

b) Határozza meg az elítélt személyét [ ]; 

c) Amennyiben az ítélet közvetlenül 

megállapítja: 

 

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

 

 

b) [……] 

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

pont(ok) [   ] 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat: (internetcím, a kibocsátó hatóság 

vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási 

adatai): [……][……][……][……]34 

Ítéletek esetén hozott-e a gazdasági szereplő 

olyan intézkedéseket, amelyek a releváns kizárási 

[] Igen [] Nem  

                                                 
30 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. 
31 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. 
32 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
33 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
34 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
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okok ellenére igazolják 

megbízhatóságát35(öntisztázás)? 

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az 

intézkedéseket36: 

[……] 

B: ADÓFIZETÉSI VAGY A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK FIZETÉSÉRE VONATKOZÓ 

KÖTELEZETTSÉG MEGSZEGÉSÉVEL KAPCSOLATOS OKOK  

Adó vagy társadalombiztosítási járulék 

fizetése: 

Kbt. 62. § (1) bek. b) pont  

Válasz: 

Teljesítette-e a gazdasági szereplő összes 

kötelezettségét az adók és 

társadalombiztosítási járulékok megfizetése 

tekintetében, mind a székhelye szerinti 

országban, mind pedig az ajánlatkérő szerv vagy 

a közszolgáltató ajánlatkérő tagállamában, ha ez 

eltér a székhely szerinti országtól? 

[ ] Igen [] Nem 

 

Ha nem, akkor kérjük, adja meg a következő 

információkat: 

a) Érintett ország vagy tagállam 

b) Mi az érintett összeg? 

c) A kötelezettségszegés megállapításának módja: 

1) Bírósági vagy közigazgatási határozat: 

 Ez a határozat jogerős és 

kötelező? 

– Kérjük, adja meg az ítélet vagy a 

határozat dátumát. 

– Ítélet esetén, amennyiben erről 

közvetlenül rendelkezik, a 

kizárási időtartam hossza: 

2) Egyéb mód? Kérjük, részletezze: 

d) Teljesítette-e a gazdasági szereplő 

kötelezettségeit oly módon, hogy az esedékes 

adókat, társadalombiztosítási járulékokat és az 

esetleges kamatokat és bírságokat megfizette, 

vagy ezek megfizetésére kötelezettséget vállalt? 

Adók 
Társadalombiztosítási 

hozzájárulás 

 

a) [……] 

b) [……] 

 

 

c1) [] Igen [] Nem 

[] Igen [] Nem 

– [……] 

 

– [……] 
 

 

c2) [ …] 

 

d) [] Igen [] Nem 

Ha igen, kérjük, 

részletezze: [……] 

 

 

 

a) [……] 

b) [……] 

 

 

c1) [] Igen [] Nem 

– [] Igen [] 

Nem 

– [……] 
 

– [……] 
 

 

c2) [ …] 

 

d) [] Igen [] Nem 

Ha igen, kérjük, 

részletezze: [……] 

 

 

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

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

a magyarázatnak tükröznie kell e megtett intézkedések megfelelőségét.  
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Ha az adók vagy társadalombiztosítási járulékok 

befizetésére vonatkozó dokumentáció 

elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a 

következő információkat: 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai):37 

 

C: FIZETÉSKÉPTELENSÉGGEL, ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGGEL VAGY SZAKMAI KÖTELESSÉGSZEGÉSSEL 

KAPCSOLATOS OKOK38 

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 

terén39? 

 

[] 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: 

Kbt. 62. § (1) bek. c) pont 

a) Csődeljárás, vagy 
b) Fizetésképtelenségi eljárás vagy felszámolási 

eljárás alatt áll, vagy 
c) Hitelezőkkel csődegyezséget kötött, vagy 
d) A nemzeti törvények és rendeletek szerinti 

hasonló eljárás következtében bármely hasonló 

helyzetben van40, vagy 
e) Vagyonát felszámoló vagy bíróság kezeli, vagy 

 
Kbt. 62. § (1) bek. d) pont 

f) Üzleti tevékenységét felfüggesztette? 
Ha igen: 

– Kérjük, részletezze: 

[ ] Igen [ ] Nem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– [……] 

– [……] 
 

 

 

 

                                                 
37 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
38 Lásd a 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (4) bekezdését. 
39 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 
40 Lásd a nemzeti jogot, a vonatkozó hirdetményt vagy a közbeszerzési dokumentumokat. 
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– Kérjük, ismertesse az okokat, amelyek 

miatt mégis képes lesz az alkalmazandó 

nemzeti szabályokat és 

üzletfolytonossági intézkedéseket 

figyelembe véve a szerződés 

teljesítésére41. 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat: 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai):  

 

 

Elkövetett-e a gazdasági szereplő súlyos szakmai 

kötelességszegést42?  

Ha igen, kérjük, részletezze: 

[ ] Igen [ ] Nem, 

 

 [……] 

Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó 

intézkedéseket?  

[] Igen [] Nem 

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az 

intézkedéseket:  

[……] 

Kbt. 62. § (1) bek. n) és o) pont 

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: [……] 

Kbt. 62. § (1) bek. m) pont  

Van-e tudomása a gazdasági szereplőnek 

bármilyen összeférhetetlenségről43 a 

közbeszerzési eljárásban való részvételéből 

fakadóan? 

Ha igen, kérjük, részletezze: 

[ ] Igen [ ] Nem 

 

 

[…] 

                                                 
41 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. 
42 Adott esetben lásd a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési 

dokumentumok meghatározásait. 
43 A nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban 

jelzettek szerint. 
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Kbt. 62. § (1) bek. m) pont 

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? 

Kbt. 62. § (1) bek. h) i) j) pont 

a) A kizárási okok fenn nem állásának, illetve a 

kiválasztási kritériumok teljesülésének 

ellenőrzéséhez szükséges információk 

szolgáltatása során nem tett hamis nyilatkozatot, 

b) Nem tartott vissza ilyen információt, 

c) Késedelem nélkül be tudta nyújtani az 

ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató 

ajánlatkérő által megkívánt kiegészítő iratokat, és 

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: 

Kbt. 62. § (1) bek. ag) pont 

 Kbt. 62. § (1) bek. ah) pont 

  Kbt. 62. § (2) bek. az (1) bekezdés ag) 

[ ] Igen [ ] Nem 
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és ah) pontjai kapcsán  

Kbt. 62. § (1) bek. e) pont  

Kbt. 62. § (1) bek. f) pont  

Kbt. 62. § (1) bek. g) pont  

Kbt. 62. § (1) bek. p) pont  
Kbt. 62. § (1) bek. k) pont  

Kbt. 62. § (1) bek. l) pont 

Kbt. 62. § (1) bek. q) pont 

Vonatkoznak-e a gazdasági szereplőre azok a 

tisztán nemzeti kizárási okok, amelyeket a 

vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési 

dokumentumok meghatároznak?  

Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a 

közbeszerzési dokumentumokban megkívánt 

dokumentáció elektronikus formában 

rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a következő 

információkat: 

 

Kbt. 62. § (1) Az eljárásban nem lehet 

ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, 

és nem vehet részt alkalmasság igazolásában 

olyan gazdasági szereplő, aki 

a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét 

elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az 

elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben 

megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez 

fűződő hátrányok alól nem mentesült: 

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

szerinti versenyt korlátozó megállapodás 

közbeszerzési és koncessziós eljárásban; 

ah) a gazdasági szereplő személyes joga 

szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz 

hasonló bűncselekmény 

 

e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével 

kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt 

három éven belül jogerős bírósági ítéletben 

megállapítást nyert; 

 

f) tevékenységét a jogi személlyel szemben 

alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 

2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontja 

alapján vagy az adott közbeszerzési eljárásban 

releváns módon c) vagy g) pontja alapján a 

bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás 

ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai):44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….] 

 

 

 

 

 

[….] 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
44 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
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más bíróság hasonló okból és módon jogerősen 

korlátozta; 

 

g) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől 

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

eltiltásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság 

vagy – a Közbeszerzési Döntőbizottság 

határozatának felülvizsgálata esetén – a bíróság 

által jogerősen megállapított időtartam végéig; 

 

k) tekintetében a következő feltételek 

valamelyike megvalósul: 

ka) nem az Európai Unió, az Európai 

Gazdasági Térség vagy a Gazdasági 

Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 

tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet 

közbeszerzési megállapodásban részes államban 

vagy az EUMSZ 198. cikkében említett 

tengerentúli országok és területek bármelyikében 

vagy nem olyan államban rendelkezik 

adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős 

adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy 

amellyel az Európai Uniónak kétoldalú 

megállapodása van a közbeszerzés terén, 

kb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett 

társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus 

finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. 

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

szerinti tényleges tulajdonosát nem képes 

megnevezni, vagy 

kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy 

közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel 

vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi 

személy vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont 

szerinti feltétel fennáll; 

 

l) harmadik országbeli állampolgár 

Magyarországon engedélyhez kötött 

foglalkoztatása esetén a munkaügyi hatóság által 

a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. 

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

jogerőre emelkedett közigazgatási – vagy annak 

felülvizsgálata esetén bírósági – határozatban 

megállapított és a központi költségvetésbe történő 

befizetésre kötelezéssel vagy az idegenrendészeti 

hatóság által a harmadik országbeli 

állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról 

szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….] 
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sújtott jogszabálysértést követett el; 

 

p) a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési 

eljárás eredményeként kötött szerződésben 

részére biztosított előleget nem a szerződésnek 

megfelelően használta fel, és ezt három évnél nem 

régebben meghozott, jogerős bírósági, 

közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén 

bírósági határozat megállapította. 

 

q) súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás 

vagy koncessziós beszerzési eljárás 

eredményeként kötött szerződés teljesítésére e 

törvényben előírt rendelkezéseket, és ezt a 

Közbeszerzési Döntőbizottság, vagy a 

Döntőbizottság határozatának bírósági 

felülvizsgálata esetén a bíróság 90 napnál nem 

régebben meghozott, jogerős határozata 

megállapított. 

 

Amennyiben a tisztán nemzeti kizárási okok 

fennállnak, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó 

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 töltenie45: 

Minden előírt kiválasztási szempont teljesítése Válasz: 

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

A: ALKALMASSÁG SZAKMAI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE 

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

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

vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban. 

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

szereplő egyszerű nyilatkozatát  - igen/nem válasz megadásával. 
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Alkalmasság szakmai tevékenység végzésére Válasz: 

1) Be van jegyezve a letelepedés helye szerinti 

tagállamának vonatkozó szakmai vagy 

cégnyilvántartásába46: 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat: 

[…] 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……] 

2) Szolgáltatásnyújtásra irányuló 

szerződéseknél: 

A gazdasági szereplőnek meghatározott 

engedéllyel kell-e rendelkeznie vagy 

meghatározott szervezet tagjának kell-e lennie 

ahhoz, hogy a gazdasági szereplő letelepedési 

helye szerinti országban az adott szolgáltatást 

nyújthassa?  

 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat: 

 

[] Igen [] Nem 

 

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

jelezze, hogy a gazdasági szereplő rendelkezik-e 

ezzel: [ …] [] Igen [] Nem 

 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……] 

B: GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI HELYZET 

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

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

vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban. 

Gazdasági és pénzügyi helyzet Válasz: 

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

árbevétele a vonatkozó hirdetményben vagy a 

közbeszerzési dokumentumokban előírt számú 

pénzügyi évben a következő: 

És/vagy 

1b) A gazdasági szereplő átlagos éves árbevétele 

a vonatkozó hirdetményben vagy a 

közbeszerzési dokumentumokban előírt számú 

évben a következő47 ():  

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat: 

év: [……] árbevétel:nettó[……][…]pénznem 

év: [……] árbevétel:nettó[……][…]pénznem 

év: [……] árbevétel:nettó[……][…]pénznem 

(évek száma, átlagos árbevétel): 

[……],[……][…]pénznem 

 (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……] 

I 

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: 

év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem 

év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem 

év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem 

 

 

 

                                                 
46 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. 
47 Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé 

teszik. 
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És/vagy 

2b) A gazdasági szereplő átlagoséves árbevétele 

a területen és a vonatkozó hirdetményben vagy 

a közbeszerzési dokumentumokban előírt 

számú évben a következő48: 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat: 

 

(évek száma, átlagos árbevétel): 

[……],[……][…]pénznem 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……] 

3) Amennyiben az (általános vagy specifikus) 

árbevételre vonatkozó információ nem áll 

rendelkezésre a kért időszak egészére 

vonatkozóan, kérjük, adja meg a gazdasági 

szereplő létrejöttének dátumát vagy azt az 

időpontot, amikor megkezdte üzleti 

tevékenységét: 

[……] 

4) A vonatkozó hirdetményben vagy a 

közbeszerzési dokumentumokban meghatározott 

pénzügyi mutatók49 tekintetében a gazdasági 

szereplő kijelenti, hogy az előírt mutató(k) 

tényleges értéke(i) a következő(k): 

 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat: 

(az előírt mutató azonosítása – x és y50 aránya - és 

az érték): 

[……], [……]51 

 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……] 

5) Szakmai felelősségbiztosításának biztosítási 

összege a következő: 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat: 

[……],[……][…]pénznem 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……] 

6) Az esetleges egyéb gazdasági vagy pénzügyi 

követelmények tekintetében, amelyeket a 

vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési 

dokumentumokban meghatároztak, a gazdasági 

szereplő kijelenti a következőket: 

Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a 

közbeszerzési dokumentumokban esetlegesen 

meghatározott vonatkozó dokumentáció 

elektronikus formában rendelkezésre áll, kérjük, 

adja meg a következő információkat: 

[……] 

 

 

 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……] 

C: TECHNIKAI ÉS SZAKMAI ALKALMASSÁG 

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

                                                 
48 Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé 

teszik. 
49 Pl. az eszközök és a források aránya. 
50 Pl. az eszközök és a források aránya. 
51 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
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érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a 

vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban. 

Technikai és szakmai alkalmasság Válasz: 

1a) Csak építési beruházásra vonatkozó 

közbeszerzési szerződések esetében: 

A referencia-időszak folyamán52 a gazdasági 

szereplő a meghatározott típusú munkákból a 

következőket végezte:  

Ha a legfontosabb munkák megfelelő 

elvégzésére és eredményére vonatkozó 

dokumentáció elektronikus formában 

rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a következő 

információkat: 

Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó hirdetmény 

vagy a közbeszerzési dokumentumok határozzák meg): 

[…] 

Munkák:  […...] 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……] 

1b) Csak árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra 

irányuló közbeszerzési szerződések esetében: 

A referencia-időszak folyamán53 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 

magánmegrendelőket54: 

 

Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó hirdetmény 

vagy a közbeszerzési dokumentumok határozzák meg): 

[…] 

Leírás összegek dátumok megrendelők 

 

 

 

nettó 

[……][…]pénznem 

  

A fenti táblázatban az alábbi információkat kell 

megadni: 

Amennyiben részajánlat-tétel lehetséges, úgy 

részenként szükséges megadni az információt 

(részenként kell bemutatni a referenciákat)! 

2) A gazdasági szereplő a következő 

szakembereket vagy műszaki szervezeteket55 

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 [……] 

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

régebbi tapasztalatot. 
53 Az ajánlatkérő szervek nem több, mint három évet írhatnak elő, és elfogadhatnak három 

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

mind pedig a magánmegrendelőket az érintett szállítások vagy szolgáltatások tekintetében. 
55 Azon szakemberekre és műszaki szervezetekre vonatkozóan, akiket/amelyeket nem 

közvetlenül a gazdasági szereplő vállalkozása alkalmaz, ám akik/amelyek kapacitását a gazdasági 

szereplő igénybe veszi, a II. rész C. szakaszában meghatározottak szerint, külön-külön egységes 

európai közbeszerzési dokumentumot kell kitölteni. 
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érdekében a következő műszaki hátteret veszi 

igénybe, valamint tanulmányi és kutatási 

létesítményei a következők:  

4) A gazdasági szereplő a következő ellátási 

lánc-irányítási és ellenőrzési rendszereket tudja 

alkalmazni a szerződés teljesítése során: 

[……] 

5) Összetett leszállítandó termékek vagy 

teljesítendő szolgáltatások, vagy – rendkívüli 

esetben – különleges célra szolgáló termékek 

vagy szolgáltatások esetében: 

A gazdasági szereplő lehetővé teszi termelési 

vagy műszaki kapacitásaira, és amennyiben 

szükséges, a rendelkezésére álló tanulmányi és 

kutatási eszközökre és minőségellenőrzési 

intézkedéseire vonatkozó vizsgálatok56 

elvégzését. 

 

 

 

[] Igen [] Nem 

6) A következő iskolai végzettséggel és 

szakképzettséggel rendelkeznek: 

a) A szolgáltató vagy maga a vállalkozó, 

és/vagy (a vonatkozó hirdetményben vagy a 

közbeszerzési dokumentumokban foglalt 

követelményektől függően) 

b) Annak vezetői személyzete: 

 

 

a) [……] 

 

 

 

b) [……] 

7) A gazdasági szereplő a következő 

környezetvédelmi intézkedéseket tudja 

alkalmazni a szerződés teljesítése során: 

[……] 

8) A gazdasági szereplő átlagos éves statisztikai 

állományi létszáma és vezetői létszáma az 

utolsó három évre vonatkozóan a következő volt: 

Év, átlagos statisztikai állományi létszám: 

[……],[……], 

[……],[……], 

[……],[……], 

Év, vezetői létszám: 

[……],[……], 

[……],[……], 

[……],[……] 

9) A következő eszközök, berendezések vagy 

műszaki felszerelések fognak a gazdasági 

szereplő rendelkezésére állni a szerződés 

teljesítéséhez: 

[……] 

10) A gazdasági szereplő a szerződés következő 

részére (azaz százalékára) nézve 57kíván 

esetleg harmadik féllel szerződést kötni: 

[……] 

11) Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési 

szerződés esetében: 

 

[] Igen [] Nem 

                                                 
56 A vizsgálatot az ajánlatkérő szerv vagy – amennyiben az utóbbi ezt jóváhagyja – nevében a 

Szolgáltató/szolgáltató székhelye szerinti ország egy erre illetékes hivatalos szerve végezheti el. 
57 Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a gazdasági szereplő úgy határozott, hogy a 

szerződés egy részére alvállalkozói szerződést köt, és az alvállalkozó kapacitásait igénybe veszi 

annak a résznek a teljesítéséhez, akkor kérjük, hogy mindegyik ilyen alvállalkozóra nézve külön 

egységes európai közbeszerzési dokumentumot töltsön ki, lásd a fenti II. rész C. szakaszát. 
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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 

 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……] 

12) Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési 

szerződés esetében: 

Rendelkezésre tudja-e bocsátani a gazdasági 

szereplő a vonatkozó hirdetményben vagy a 

közbeszerzési dokumentumokban foglalt, a 

hatáskörrel rendelkezőként elismert hivatalos 

minőségellenőrző intézetek vagy hivatalok által 

kiállított bizonyítványokat, amelyek műszaki 

leírásokra vagy szabványokra való egyértelmű 

hivatkozással igazolják a termékek 

megfelelőségét? 

Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg ennek 

okát, és azt, hogy milyen egyéb bizonyítási 

eszközök bocsáthatók rendelkezésre: 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat: 

 

[] Igen [] Nem 

 

 

 

 

 

 

 

 

[…] 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……] 

D: MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZEREK ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VEZETÉSI SZABVÁNYOK 

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

minőségbiztosítási rendszereket és/vagy környezetvédelmi vezetési szabványokat az ajánlatkérő szerv 

vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben 

hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban. 

Minőségbiztosítási rendszerek és 

környezetvédelmi vezetési szabványok 

Válasz: 

Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő olyan, 

független testület által kiállított igazolást, amely 

tanúsítja, hogy a gazdasági szereplő egyes 

meghatározott minőségbiztosítási 

szabványoknak megfelel, ideértve a 

fogyatékossággal élők számára biztosított 

hozzáférésére vonatkozó szabványokat is? 

Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg ennek 

okát, valamint azt, hogy milyen egyéb bizonyítási 

eszközök bocsáthatók rendelkezésre a 

minőségbiztosítási rendszert illetően: 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat: 

[] Igen [] Nem 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……] 
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Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő olyan, 

független testület által kiállított igazolást, amely 

tanúsítja, hogy a gazdasági szereplő az előírt 

környezetvédelmi vezetési rendszereknek vagy 

szabványoknak megfelel? 

Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg ennek 

okát, valamint azt, hogy milyen egyéb bizonyítási 

eszközök bocsáthatók rendelkezésre a 

környezetvédelmi vezetési rendszereket vagy 

szabványokat illetően: 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat: 

[] Igen [] Nem 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……] 

V. rész: Az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának csökkentése 

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

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

részvételre felhívandó részvételre jelentkezők számának csökkentésére alkalmazandó objektív és 

megkülönböztetés mentes szempontokat vagy szabályokat. Ez az információ, amelyhez 

kapcsolódhatnak a tanúsítványokra és egyéb igazolásokra (és azok típusára) vonatkozó 

követelmények, ha vannak ilyenek, a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott 

közbeszerzési dokumentumokban található. 

Csak meghívásos eljárás, tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd és innovációs partnerség esetében: 

A gazdasági szereplő kijelenti a következőket: 

A számok csökkentése Válasz: 

A gazdasági szereplő a következő módon felel 

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 

áll58, kérjük, hogy mindegyikre nézve adja meg a 

következő információkat: 

[….] 

 

 

 

[] Igen [] Nem59 

 

 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……]60 

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: 

                                                 
58 Kérjük, egyértelműen adja meg, melyik elemre vonatkozik a válasz. 
59 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
60 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
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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 

iratokhoz61, vagy 

b) Legkésőbb 2018. április 18-án62 az ajánlatkérő szervezetnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek már 

birtokában van az érintett dokumentáció. 

 

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

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

rész/szakasz/pont azonosítása] alatt a [a közbeszerzési eljárás azonosítása:  (rövid ismertetés, hivatkozás az 

Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett hirdetményre, hivatkozási szám)] céljára megadott 

információkat igazoló dokumentumokhoz. 

Amennyiben a Gazdasági szereplő az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumban megadott 

információkat igazoló valamennyi dokumentumhoz való hozzáféréséhez hozzájárul, akkor az előző 

bekezdést az alábbiak szerint kell kitölteni: 

Alulírott(ak) hozzájárul(nak) ahhoz, hogy [hozzáférjen a jelen egységes európai közbeszerzési dokumentum 

[II. rész A pontja, III. rész A, B, C és D pontjai; IV. rész] alatt a [[  ][  ][  ][  ]/S [  ][  ][  ]– [  ][  ][  ][  ][  ][  

][  ]  ])] céljára megadott információkat igazoló dokumentumokhoz. 

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

 

nyilatkozat

                                                 
61 Feltéve, hogy a gazdasági szereplő megadta a szükséges információt (internetcím, a 

kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai), amely ezt lehetővé teszi 

az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára. Amennyiben szükséges, ehhez csatolni 

kell a hozzáférésre vonatkozó jóváhagyást. 
62 A 2014/24/EU irányelv 59. cikke (5) bekezdése második albekezdésének nemzeti 

végrehajtásától függően. 
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(14/B melléklet) 

 

EGYSÉGES EURÓPAI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM63 

 

KITÖLTENDŐ FORMANYOMTATVÁNYA 

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

vagy harmadik felek által kibocsátott igazolásokat helyettesíti előzetes bizonyítékként. A 2014/24/EU irányelv 59. 

cikkében foglaltak szerint ebben a gazdasági szereplő hivatalosan kinyilvánítja, hogy nincs azon helyzetek egyikében 

sem, amelyek miatt a gazdasági szereplőket ki kell, illetve ki lehet zárni; hogy megfelel a vonatkozó kiválasztási 

szempontoknak, és adott esetben megfelel az objektív szabályoknak és kritériumoknak, amelyeket a részvételre 

felhívandó, alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának korlátozása céljából határoztak meg. 

 Felhívjuk Ajánlattevő figyelmét, hogy Ajánlatkérő az eljárást megindító hirdetményben jelezte, hogy a 

321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolása 

érdekében kéri, hogy az ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet egységes európai közbeszerzési 

dokumentumban IV. szakaszát nem kell kitölteni. 
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AZ EGYSÉGES EURÓPAI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM FORMANYOMTATVÁNYA 

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

vonatkozó információk 

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

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

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

közbeszerzési dokumentum kitöltéséhez. Az Európai Unió Hivatalos lapjában közzétett vonatkozó 

hirdetmény65 hivatkozási adatai: 

A Hivatalos Lap S sorozatának száma [S224], dátum [2017. november22.], [] oldal,  

A hirdetmény száma a Hivatalos Lap S sorozatban : 2017/S 224-465590 

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. 
66A beszerző azonosítása Válasz: 

Név:  MTA Természettudományi Kutatóközpont 

Melyik beszerzést érinti? Válasz: 

67A közbeszerzés megnevezése vagy rövid 

ismertetése: 

MTA Természettudományi Kutatóközpont részére 

2018. évre külföldi tudományos időszaki online 

kiadványok beszerzése adásvételi szerződés 

alapján” 
68Az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató 

ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási 

szám (adott esetben): 

[   ] 

                                                 
64 A Bizottság szervezeti egységei az elektronikus ESPD-szolgáltatást díjmentesen bocsátják az ajánlatkérõ 

szervek, a közszolgáltató ajánlatkérõk, a gazdasági szereplõk, az elektronikus szolgáltatók és más érdekelt felek 

rendelkezésére. 

65 Ajánlatkérõ szervek részére: vagy az eljárást megindító felhívásként alkalmazott Elõzetes tájékoztató, vagy 

Szerzõdési hirdetmény. 

Közszolgáltató ajánlatkérõk részére: az eljárást megindító felhívásként alkalmazott Idõszakos elõzetes tájékoztató, 

Szerzõdési hirdetmény, vagy a Minõsítési rendszer meglétérõl szóló hirdetmény 

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

kérjük feltüntetni minden résztvevõ beszerzõ nevét. 

67 Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 és II.1.3 pontját. 

68 Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 pontját. 
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Az egységes európai közbeszerzési dokumentum minden szakaszában az összes egyéb információt a 

gazdasági szereplőnek kell kitöltenie. 

II. rész: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk 

A: A GAZDASÁGI SZEREPLŐRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

Azonosítás: 
Válasz: 

Név: [   ] 

Héaazonosító szám (uniós adószám), adott esetben: 

Ha nincs héaazonosító szám, kérjük egyéb nemzeti 

azonosító szám feltüntetését, adott esetben, ha 

szükséges. 

[   ] 

[   ] 

Postai cím:  [……] 

69Kapcsolattartó személy vagy személyek: 

Telefon: 

E-mail cím: 

Internetcím (adott esetben): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Általános információ: Válasz: 

70A gazdasági szereplő mikro-, kis- vagy 

középvállalkozás? 

[] Igen [] Nem 

7172Csak ha a közbeszerzés fenntartott: A 

gazdasági szereplő védett műhely, szociális 

vállalkozás vagy védett munkahely-teremtési 

programok keretében fogja teljesíteni a szerződést? 
Ha igen, 
mi a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű 

[] Igen [] Nem 
 

 

 

 

 

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

70 Lásd a Bizottság 2003. május 6-i ajánlását a mikro-, kis és középvállalkozások meghatározásáról (HL L 

124., 2003.5.20., 36. o.). Ez az információ csak statisztikai célból szükséges.  

Mikrovállalkozás: olyan vállalkozás, amely 10-nél kevesebb fõt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy éves 

mérlegfõösszege nem haladja meg a 2 millió eurót. 

Kisvállalkozás: olyan vállalkozás, amely 50-nél kevesebb fõt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy éves 

mérlegfõösszege nem haladja meg a 10 millió eurót; 

Középvállalkozás: olyan vállalkozás, amely nem mikro- és nem kisvállalkozás, és amely 250-nél kevesebb fõt 

foglalkoztat, és amelynek éves forgalma nem haladja meg az 50 millió eurót, és/vagy éves mérlegfõösszege nem 

haladja meg a 43 millió eurót. 

71 Lásd a szerzõdési hirdetmény III.1.5. pontját. 

72 Azaz fõ célja a fogyatékossággal élõ vagy hátrányos helyzetû személyek szociális és szakmai beilleszkedése. 
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munkavállalók százalékos aránya? 
Ha szükséges, kérjük, adja meg, hogy az érintett 

munkavállalók a fogyatékossággal élő vagy 

hátrányos helyzetű munkavállalók mely 

kategóriájába vagy kategóriáiba tartoznak. 

[…] 
 

 
[….] 
 

Adott esetben, a gazdasági szereplő szerepel-e az 

elismert gazdasági szereplők hivatalos 

jegyzékében, vagy rendelkezik-e azzal egyenértékű 

igazolással (pl. nemzeti (elő)minősítési rendszer 

keretében)? 

[] Igen [] Nem [] Nem alkalmazható 

73Ha igen: 

Kérjük, válaszolja meg e szakasz további részeit, 

e rész B. szakaszát és amennyiben releváns, e 

rész C. szakaszát, adott esetben töltse ki az V. 

részt, valamint mindenképpen töltse ki és írja 

alá a VI. részt.  

a) Kérjük, adott esetben adja meg a jegyzék vagy 

az igazolás nevét és a vonatkozó nyilvántartási 

vagy igazolási számot: 
b) Ha a felvételről szóló igazolás vagy tanúsítvány 

elektronikusan elérhető, kérjük, tüntesse fel: 

 
c) Kérjük, tüntesse fel a referenciákat, amelyeken a 

felvétel vagy a tanúsítás alapul, és adott esetben a 

hivatalos jegyzékben elért minősítést: 
d) A felvétel vagy a tanúsítás az összes előírt 

kiválasztási szempontra kiterjed? 
Ha nem: 
Ezen kívül kérjük, hogy KIZÁRÓLAG akkor 

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

C. vagy D. szakaszában az esettől függően, 
ha a vonatkozó hirdetmény vagy közbeszerzési 

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

társadalombiztosítási járulékok és adók 

megfizetéséről, vagy meg tudja-e adni azt az 

információt, amely lehetővé teszi az ajánlatkérő 

szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára, 

hogy közvetlenül beszerezze azt bármely tagország 

díjmentesen hozzáférhető nemzeti adatbázisából? 
Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, 

kérjük, adja meg a következő információkat:  

 

 

 

 

 

 
a) [……] 
 
b) (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy 

testület, a dokumentáció pontos hivatkozási 

adatai): 
[……][……][……][……] 

 
c) [……] 
 

 

 
d) [] Igen [] Nem 

 

 

 

 

 

 

 
e) [] Igen [] Nem 
 

 

 

 

 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

                                                 
73 A hivatkozások és a minõsítés, ha van ilyen, a tanúsításon szerepelnek. 
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[……][……][……][……] 

Részvétel formája: 
Válasz: 

74A gazdasági szereplő másokkal együtt vesz részt 

a közbeszerzési eljárásban? 

[] Igen [] Nem 

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

formanyomtatványt nyújtson be. 

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

csoportban betöltött szerepét (vezető, specifikus 

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

közbeszerzési eljárásban együtt részt vevő csoport 

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

 
a:) [……] 

 

 
b): [……] 
 

 
c): [……] 

Részek Válasz: 

Adott esetben annak a résznek (azoknak a 

részeknek a feltüntetése, amelyekre a gazdasági 

szereplő pályázni kíván: 

[   ] 

B: A GAZDASÁGI SZEREPLŐ KÉPVISELŐIRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

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

képviselni a gazdasági szereplőt: 

Képviselet, ha van: Válasz: 
Teljes név;  
valamint a születési idő és hely, ha szükséges:  

[……]; 
[……] 

Beosztás/milyen minőségben jár el: [……] 
Postai cím: [……] 
Telefon: [……] 
E-mail cím: [……] 
Amennyiben szükséges, részletezze a képviseletre 

vonatkozó információkat (a képviselet formája, 

köre, célja stb.): 

[……] 

C: MÁS SZERVEZETEK KAPACITÁSAINAK IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

Igénybevétel: Válasz: 
Az alábbi IV. részben feltüntetett kiválasztási 

kritériumoknak és (adott esetben) az alábbi V. 

részben feltüntetett kritériumoknak és 

szabályoknak való megfelelés során a gazdasági 

[]Igen []Nem 

                                                 
74 Nevezetesen egy csoport, konzorcium, közös vállalkozás vagy hasonló részeként. 
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szereplő igénybe veszi-e más szervezetek 

kapacitásait?  

Amennyiben igen, minden egyes érintett szervezetre vonatkozóan külön egységes európai közbeszerzési 

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

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

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

minőség-ellenőrzés felelőseit, továbbá építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződés esetében azon 

szakembereket vagy műszaki szervezeteket, akiket/amelyeket a gazdasági szereplő a beruházás 

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

minden egyes szervezetre vonatkozóan adja meg a IV. és az V. részben meghatározott információkat is75. 

D: INFORMÁCIÓK AZOKRÓL AZ ALVÁLLALKOZÓKRÓL, AKIKNEK KAPACITÁSAIT A GAZDASÁGI 

SZEREPLŐ NEM VESZI IGÉNYBE 

(Ezt a szakaszt csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő 

kifejezetten előírja ezt az információt.) 

Alvállalkozás: Válasz: 

Szándékozik-e a gazdasági szereplő a 

szerződés bármely részét alvállalkozásba adni 

harmadik félnek? 

[]Igen []Nem 

Ha igen, és amennyiben ismert, kérjük, 

sorolja fel a javasolt alvállalkozókat:  

[…] 

Ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő kifejezetten kéri ezt az információt az e 

szakaszban lévő információn kívül, akkor kérjük, adja meg az e rész A. és B. szakaszában és a III. 

részben előírt információt mindegyik érintett alvállalkozóra (alvállakozói kategóriára) nézve.

                                                 
75 Pl. a minõség-ellenõrzésben részt vevõ mûszaki szervezetek esetében: IV. rész C. szakasz, 3. pont. 
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III. rész: Kizárási okok 

A: BÜNTETŐELJÁRÁSBAN HOZOTT ÍTÉLETEKKEL KAPCSOLATOS OKOK 

A 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (1) bekezdése a következő kizárási okokat határozza meg: 

1 Bűnszervezetben való részvétel76; 

1. Korrupció77; 

2. Csalás78; 

3. Terrorista bűncselekmény vagy terrorista csoporthoz kapcsolódó bűncselekmény79; 

4. Pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása80; 

5. Gyermekmunka és az emberkereskedelem más formái81 

Az irányelv 57. cikke (1) bekezdésében foglalt 

okokat végrehajtó nemzeti rendelkezések 

szerinti büntetőeljárásban hozott ítéletekkel 

kapcsolatos okok: 

Válasz: 

82Jogerősen elítélték-e a gazdasági szereplőt 

vagy a gazdasági szereplő igazgató, vezető vagy 

felügyelő testületének tagját, illetve az e testületek 

képviseletére, az azokban való döntéshozatalra 

vagy azok kontrolljára vonatkozó jogkörrel 

rendelkező tagját a fent felsorolt okok 

valamelyikéért olyan ítéletben, amelyet nem több, 

mint öt évvel ezelőtt hoztak, vagy amelyben a 

közvetlenül meghatározott kizárás időtartama 

továbbra is alkalmazandó?  

[] Igen [] Nem 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, 

kérjük, adja meg a következő információkat: 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
[……][……][……][……] 

                                                 
76 A szervezett bûnözés elleni küzdelemrõl szóló, 2008. október 24-i 2008/841/IB tanácsi kerethatározat (HL L 

300., 2008.11.11., 42. o.) 2. cikkében meghatározottak szerint. 

77 Az Európai Közösségek tisztviselõit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselõit érintõ korrupció elleni 

küzdelemrõl szóló egyezmény (HL C 195., 1997.6.25., 1. o.) 3. cikkében és a Tanács 2003. július 22-i, a 

magánszektorban tapasztalható korrupció elleni küzdelemrõl 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 ajánlatkérõ 

szerv (közszolgáltató ajánlatkérõ) vagy a gazdasági szereplõ nemzeti jogában meghatározott korrupciót is. 

78 Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelmérõl szóló egyezmény 1. cikke értelmében (HL C 316., 

1995.11.27., 48. o.) 

79 A terrorizmus elleni küzdelemrõl 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, bûncselekményre való felbujtást, bûnsegélyt vagy kísérletet. 

80 A pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának 

megelõzésérõl szóló, 2005. október 26-i 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 309., 2005.11.25., 

15. o.) 1. cikkében meghatározottak szerint. 

81 Az emberkereskedelem megelõzésérõl, és az ellene folytatott küzdelemrõl, az áldozatok védelmérõl, 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. 

82 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
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8384Amennyiben igen, kérjük, adja meg a 

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

közül melyik érintett, valamint az ítélet okát 

(okait), 
b) Határozza meg az elítélt személyét [ ]; 
c) Amennyiben az ítélet közvetlenül 

megállapítja: 

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

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

pont(ok) [   ] 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, 

kérjük, adja meg a következő információkat: 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……][……] 
85Ítéletek esetén hozott-e a gazdasági szereplő 

olyan intézkedéseket, amelyek a releváns kizárási 

okok ellenére igazolják megbízhatóságát 

(öntisztázás)? 

[] Igen [] Nem  

86Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az 

intézkedéseket: 

[……] 

B: ADÓFIZETÉSI VAGY A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK FIZETÉSÉRE VONATKOZÓ 

KÖTELEZETTSÉG MEGSZEGÉSÉVEL KAPCSOLATOS OKOK  

Adó vagy társadalombiztosítási járulék fizetése: Válasz: 
Teljesítette-e a gazdasági szereplő összes 

kötelezettségét az adók és társadalombiztosítási 

járulékok megfizetése tekintetében, mind a 

székhelye szerinti országban, mind pedig az 

ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő 

tagállamában, ha ez eltér a székhely szerinti 

országtól? 

[] Igen [] Nem 

 

 
Ha nem, akkor kérjük, adja meg a következő 

információkat: 
a) Érintett ország vagy tagállam 
b) Mi az érintett összeg? 
c) A kötelezettségszegés megállapításának módja: 
1) Bírósági vagy közigazgatási határozat: 

  Ez a határozat 

jogerős és kötelező? 

 Kérjük, adja meg az ítélet vagy a 

határozat dátumát. 

 Ítélet esetén, amennyiben erről 

Adók 
Társadalombiztosítási 

hozzájárulás 

 
a) [……] 
b) [……] 

 

 
c1) [] Igen [] Nem 

 [] Igen [] Nem 

 [……] 
 

 [……] 

 
a) [……] 
b) [……] 

 

 
c1) [] Igen [] Nem 

 [] Igen [] Nem 

 [……] 
 

 [……] 

                                                 
83 Kérjük, szükség szerint ismételje. 

84 Kérjük, szükség szerint ismételje. 

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

86 Az elkövetett bûncselekmény jellegét figyelembe véve (egyszeri, ismételt, szisztematikus ...) a magyarázatnak 

tükröznie kell e megtett intézkedések megfelelõségét.  
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közvetlenül rendelkezik, a 

kizárási időtartam hossza: 

2) Egyéb mód? Kérjük, részletezze: 

d) Teljesítette-e a gazdasági szereplő 

kötelezettségeit oly módon, hogy az esedékes 

adókat, társadalombiztosítási járulékokat és az 

esetleges kamatokat és bírságokat megfizette, vagy 

ezek megfizetésére kötelezettséget vállalt? 

 
 

c2) [ …] 
 
d) [] Igen [] Nem 
Ha igen, kérjük, 

részletezze: [……] 

 
 

c2) [ …] 
 
d) [] Igen [] Nem 
Ha igen, kérjük, 

részletezze: [……] 

87Ha az adók vagy társadalombiztosítási járulékok 

befizetésére vonatkozó dokumentáció 

elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a 

következő információkat: 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai):  
[……][……][……] 

C: FIZETÉSKÉPTELENSÉGGEL, ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGGEL VAGY SZAKMAI KÖTELESSÉGSZEGÉSSEL 

KAPCSOLATOS OKOK88 

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

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

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

kötelességszegés” fogalma több különböző magatartásformát takarhat.  

Esetleges fizetésképtelenség, összeférhetetlenség 

vagy szakmai kötelességszegés 

Válasz: 

89A gazdasági szereplő tudomása szerint 

megszegte-e kötelezettségeit a környezetvédelmi, 

a szociális és a munkajog terén? 

[] 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: [��] 

9091A gazdasági szereplő a következő helyzetek 

bármelyikében van-e: 
a) Csődeljárás, vagy 
b) Fizetésképtelenségi eljárás vagy felszámolási 

eljárás alatt áll, vagy 
c) Hitelezőkkel csődegyezséget kötött, vagy 
d) A nemzeti törvények és rendeletek szerinti 

hasonló eljárás következtében bármely hasonló 

helyzetben van, vagy 
e) Vagyonát felszámoló vagy bíróság kezeli, vagy 
f) Üzleti tevékenységét felfüggesztette? 

[] Igen [] Nem 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
87 Kérjük, szükség szerint ismételje. 

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

89 E közbeszerzés alkalmazásában a nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési 

dokumentumokban vagy a 2014/24/EU irányelv 18. cikke (2) bekezdésében hivatkozottak szerint 

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

91 Ezt az információt nem kell megadni abban az esetben, ha az a)–f) pontokban fölsorolt esetek valamelyikében 

a gazdasági szereplõk kizárását a nemzeti jog kötelezõvé tette az eltérés lehetõsége nélkül abban az esetben, ha a 

gazdasági szereplõ mindazonáltal képes a szerzõdés teljesítésére. 
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Ha igen: 

 Kérjük, részletezze: 

 Kérjük, ismertesse az okokat, amelyek 

miatt mégis képes lesz az alkalmazandó 

nemzeti szabályokat és üzletfolytonossági 

intézkedéseket figyelembe véve a 

szerződés teljesítésére. 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, 

kérjük, adja meg a következő információkat: 

 [……] 

 [……] 
 

 

 

 
 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[��][��][��] 

92Elkövetett-e a gazdasági szereplő súlyos szakmai 

kötelességszegést?  
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: [��] 

93Van-e tudomása a gazdasági szereplőnek 

bármilyen összeférhetetlenségről a közbeszerzési 

eljárásban való részvételéből fakadóan? 
Ha igen, kérjük, részletezze: 

[] Igen [] Nem 

 

 
[�] 

Nyújtott-e a gazdasági szereplő vagy valamely 

hozzá kapcsolódó vállalkozás tanácsadást az 

ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató 

ajánlatkérőnek, vagy részt vett-e más módon a 

közbeszerzési eljárás előkészítésében? 
Ha igen, kérjük, részletezze: 

[] Igen [] Nem 
 

 

 
[�] 

Tapasztalta-e a gazdasági szereplő valamely 

korábbi közbeszerzési szerződés vagy egy 

ajánlatkérő szervvel kötött korábbi szerződés vagy 

[] Igen [] Nem 

 

 

 

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

meghatározásait. 

93 A nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban jelzettek szerint. 
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korábbi koncessziós szerződés lejárat előtti 

megszüntetését vagy az említett korábbi 

szerződéshez kapcsolódó kártérítési követelést 

vagy egyéb hasonló szankciókat? 
Ha igen, kérjük, részletezze: 

 

 
[�] 

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: 
94Vonatkoznak-e a gazdasági szereplőre azok a 

tisztán nemzeti kizárási okok, amelyeket a 

vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési 

dokumentumok meghatároznak? 
Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a 

közbeszerzési dokumentumokban megkívánt 

dokumentáció elektronikus formában rendelkezésre 

áll, kérjük, adja meg a következő információkat: 

[] Igen [] Nem 

 

 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
[��][��][��] 

Amennyiben a tisztán nemzeti kizárási okok 

fennállnak, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázási 

intézkedéseket?  
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az 

intézkedéseket:  

[] Igen [] Nem 

 

 
[��] 

                                                 
94 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
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IV. rész: Kiválasztási szempontok 

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

kijelenti a következőket: 

: AZ ÖSSZES KIVÁLASZTÁSI SZEMPONT ÁLTALÁNOS JELZÉSE 

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

szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben 

hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban jelezte, hogy a gazdasági szereplő szorítkozhat 

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

töltenie: 

Minden előírt kiválasztási szempont teljesítése Válasz: 
Megfelel az előírt kiválasztási szempontoknak: [] Igen [] Nem 

A: ALKALMASSÁG SZAKMAI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE 

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

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

vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban. 

Alkalmasság szakmai tevékenység végzésére Válasz: 
951) Be van jegyezve a letelepedés helye szerinti 

tagállamának vonatkozó szakmai vagy 

cégnyilvántartásába: 
Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, 

kérjük, adja meg a következő információkat: 

[�] 

 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[��][��][��] 
2) Szolgáltatásnyújtásra irányuló 

szerződéseknél: 
A gazdasági szereplőnek meghatározott 

engedéllyel kell-e rendelkeznie vagy meghatározott 

szervezet tagjának kell-e lennie ahhoz, hogy a 

gazdasági szereplő letelepedési helye szerinti 

országban az adott szolgáltatást nyújthassa?  

 
Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, 

kérjük, adja meg a következő információkat: 

 
[] Igen [] Nem 
 
Ha igen, kérjük, adja meg, hogy ez miben áll, és 

jelezze, hogy a gazdasági szereplő rendelkezik-e 

ezzel: [ �] [] Igen [] Nem 

 

 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[��][��][��] 

B: GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI HELYZET 

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

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

vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban. 

Gazdasági és pénzügyi helyzet Válasz: 
961a) A gazdasági szereplő (�általános�) éves év: [��] árbevétel:[��][�]pénznem 

                                                 
95 A 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében leírtak szerint egyes tagállamok gazdasági szereplõinek egyes 

esetekben az adott mellékletben meghatározott egyéb követelményeknek is meg kell felelniük. 

96 Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetõvé teszik. 
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árbevétele a vonatkozó hirdetményben vagy a 

közbeszerzési dokumentumokban előírt számú 

pénzügyi évben a következő: 
És/vagy 
1b) A gazdasági szereplő átlagos éves árbevétele a 

vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési 

dokumentumokban előírt számú évben a 

következő (): 
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 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[��][��][��] 
972a) 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 következő: 
Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, 

kérjük, adja meg a következő információkat: 

év: [��] árbevétel:[��][�]pénznem 
év: [��] árbevétel:[��][�]pénznem 
év: [��] árbevétel:[��][�]pénznem 
 

 

 

 
(évek száma, átlagos árbevétel): 

[��],[��][�]pénznem 
 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[��][��][��] 
3) Amennyiben az (általános vagy specifikus) 

árbevételre vonatkozó információ nem áll 

rendelkezésre a kért időszak egészére vonatkozóan, 

kérjük, adja meg a gazdasági szereplő létrejöttének 

dátumát vagy azt az időpontot, amikor megkezdte 

üzleti tevékenységét: 

[��] 

98991004) A vonatkozó hirdetményben vagy a 

közbeszerzési dokumentumokban meghatározott 

pénzügyi mutatók tekintetében a gazdasági 

szereplő kijelenti, hogy az előírt mutató(k) 

tényleges értéke(i) a következő(k): 
 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, 

kérjük, adja meg a következő információkat: 

(az előírt mutató azonosítása – x és y aránya - és az 

érték): 
[��], [��] 
 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, 

a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
[��][��][��] 

5) Szakmai felelősségbiztosításának 

biztosítási összege a következő: 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat: 

[��],[��][�]pénznem 
 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, 

a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
[��][��][��] 

6) Az esetleges egyéb gazdasági vagy pénzügyi 

követelmények tekintetében, amelyeket a 

[��] 
 

                                                 
97 Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetõvé teszik. 

98 Pl. az eszközök és a források aránya. 

99 Pl. az eszközök és a források aránya. 

100 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
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vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési 

dokumentumokban meghatároztak, a gazdasági 

szereplő kijelenti a következőket: 
Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a 

közbeszerzési dokumentumokban esetlegesen 

meghatározott vonatkozó dokumentáció 

elektronikus formában rendelkezésre áll, kérjük, 

adja meg a következő információkat: 

 

 

 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[��][��][��] 

C: TECHNIKAI ÉS SZAKMAI ALKALMASSÁG 

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

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

vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban. 

Technikai és szakmai alkalmasság Válasz: 
1011a) Csak építési beruházásra vonatkozó 

közbeszerzési szerződések esetében: 
A referencia-időszak folyamán a gazdasági szereplő 

a meghatározott típusú munkákból a 

következőket végezte:  
Ha a legfontosabb munkák megfelelő elvégzésére 

és eredményére vonatkozó dokumentáció 

elektronikus formában rendelkezésre áll, kérjük, 

adja meg a következő információkat: 

Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó 

hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok 

határozzák meg): [�] 
Munkák:  [�...] 
 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[��][��][��] 

1021031b) Csak árubeszerzésre és 

szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési 

szerződések esetében: 
A referencia-időszak folyamán a gazdasági szereplő 

a meghatározott típusokon belül a következő 

főbb szállításokat végezte, vagy a következő főbb 

szolgáltatásokat nyújtotta: A lista elkészítésekor 

kérjük, tüntesse fel az összegeket, a dátumokat és a 

közületi vagy magánmegrendelőket: 

 
Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó 

hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok 

határozzák meg): [�] 

Leírás összegek dátumok megrendelők 

    
 

1042) A gazdasági szereplő a következő 

szakembereket vagy műszaki szervezeteket 

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 

[��] 

 

 
[��] 

                                                 
101 Az ajánlatkérõ szervek nem több, mint öt évet írhatnak elõ, és elfogadhatnak öt évnél régebbi tapasztalatot. 

102 Az ajánlatkérõ szervek nem több, mint három évet írhatnak elõ, és elfogadhatnak három évnél régebbi 

tapasztalatot. 

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

magánmegrendelõket az érintett szállítások vagy szolgáltatások tekintetében. 

104 Azon szakemberekre és mûszaki szervezetekre vonatkozóan, akiket/amelyeket nem közvetlenül a gazdasági 

szereplõ vállalkozása alkalmaz, ám akik/amelyek kapacitását a gazdasági szereplõ igénybe veszi, a II. rész C. 

szakaszában meghatározottak szerint, külön-külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot kell kitölteni. 
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elvégzéséhez: 

3) A gazdasági szereplő a minőség biztosítása 

érdekében a következő műszaki hátteret veszi 

igénybe, valamint tanulmányi és kutatási 

létesítményei a következők:  

[��] 

4) A gazdasági szereplő a következő ellátásilánc-

irányítási és ellenőrzési rendszereket tudja 

alkalmazni a szerződés teljesítése során: 

[��] 

1055) 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 vizsgálatok elvégzését. 

 

 

 
[] Igen [] Nem 

6) A következő iskolai végzettséggel és 

szakképzettséggel rendelkeznek: 
a) A szolgáltató vagy maga a vállalkozó, 
és/vagy (a vonatkozó hirdetményben vagy a 

közbeszerzési dokumentumokban foglalt 

követelményektől függően) 
b) Annak vezetői személyzete: 

 

 
a) [��] 
 

 

 
b) [��] 

7) A gazdasági szereplő a következő 

környezetvédelmi intézkedéseket tudja 

alkalmazni a szerződés teljesítése során: 

[��] 

8) A gazdasági szereplő átlagos éves statisztikai 

állományi létszáma és vezetői létszáma az utolsó 

három évre vonatkozóan a következő volt: 

Év, átlagos statisztikai állományi létszám: 
[��],[��], 
[��],[��], 
[��],[��], 
Év, vezetői létszám: 
[��],[��], 
[��],[��], 
[��],[��] 

9) A következő eszközök, berendezések vagy 

műszaki felszerelések fognak a gazdasági szereplő 

rendelkezésére állni a szerződés teljesítéséhez: 

[��] 

10610) A gazdasági szereplő a szerződés következő 

részére (azaz százalékára) nézve kíván esetleg 

harmadik féllel szerződést kötni: 

[��] 

11) Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési 

szerződés esetében: 
 
[] Igen [] Nem 

                                                 
105 A vizsgálatot az ajánlatkérõ szerv vagy – amennyiben az utóbbi ezt jóváhagyja – nevében a 

Szolgáltató/szolgáltató székhelye szerinti ország egy erre illetékes hivatalos szerve végezheti el. 

106 Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a gazdasági szereplõ úgy határozott, hogy a szerzõdés egy részére 

alvállalkozói szerzõdést köt, és az alvállalkozó kapacitásait igénybe veszi annak a résznek a teljesítéséhez, akkor kérjük, 

hogy mindegyik ilyen alvállalkozóra nézve külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot töltsön ki, lásd a fenti 

II. rész C. szakaszát. 
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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 
 

 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[��][��][��] 
12) Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési 

szerződés esetében: 
Rendelkezésre tudja-e bocsátani a gazdasági 

szereplő a vonatkozó hirdetményben vagy a 

közbeszerzési dokumentumokban foglalt, a 

hatáskörrel rendelkezőként elismert hivatalos 

minőségellenőrző intézetek vagy hivatalok által 

kiállított bizonyítványokat, amelyek műszaki 

leírásokra vagy szabványokra való egyértelmű 

hivatkozással igazolják a termékek megfelelőségét? 
Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg ennek 

okát, és azt, hogy milyen egyéb bizonyítási 

eszközök bocsáthatók rendelkezésre: 
Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, 

kérjük, adja meg a következő információkat: 

 
[] Igen [] Nem 

 

 

 

 

 

 

 

 
[�] 
 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[��][��][��] 

D: MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZEREK ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VEZETÉSI SZABVÁNYOK 

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

minőségbiztosítási rendszereket és/vagy környezetvédelmi vezetési szabványokat az ajánlatkérő szerv 

vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben 

hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban. 

Minőségbiztosítási rendszerek és 

környezetvédelmi vezetési szabványok 

Válasz: 

Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő olyan, 

független testület által kiállított igazolást, amely 

tanúsítja, hogy a gazdasági szereplő egyes 

meghatározott minőségbiztosítási szabványoknak 

megfelel, ideértve a fogyatékossággal élők számára 

biztosított hozzáférésére vonatkozó szabványokat 

is? 
Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg ennek 

okát, valamint azt, hogy milyen egyéb bizonyítási 

eszközök bocsáthatók rendelkezésre a 

minőségbiztosítási rendszert illetően: 
Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, 

kérjük, adja meg a következő információkat: 

[] Igen [] Nem 
 

 

 

 

 
[��] [��] 
 

 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[��][��][��] 

Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő olyan, 

független testület által kiállított igazolást, amely 

tanúsítja, hogy a gazdasági szereplő az előírt 

[] Igen [] Nem 
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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: 

 

 
[��] [��] 
 

 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[��][��][��] 

V. rész: Az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának csökkentése 

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

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

részvételre felhívandó részvételre jelentkezők számának csökkentésére alkalmazandó objektív és 

megkülönböztetésmentes szempontokat vagy szabályokat. Ez az információ, amelyhez 

kapcsolódhatnak a tanúsítványokra és egyéb igazolásokra (és azok típusára) vonatkozó 

követelmények, ha vannak ilyenek, a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott 

közbeszerzési dokumentumokban található. 
Csak meghívásos eljárás, tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd és innovációs partnerség esetében: 

A gazdasági szereplő kijelenti a következőket: 

A számok csökkentése Válasz: 
107108109A gazdasági szereplő a következő módon 

felel meg a részvételre jelentkezők számának 

csökkentésére alkalmazandó objektív és 

megkülönböztetésmentes szempontoknak vagy 

szabályoknak: 
Amennyiben bizonyos tanúsítványok vagy egyéb 

igazolások szükségesek, kérjük, tüntesse fel 

mindegyikre nézve, hogy a gazdasági szereplő 

rendelkezik-e a megkívánt dokumentumokkal: 
Ha e tanúsítványok vagy egyéb igazolások 

valamelyike elektronikus formában rendelkezésre 

áll, kérjük, hogy mindegyikre nézve adja meg a 

következő információkat: 

[�.] 

 

 

 
[] Igen [] Nem 
 

 

 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[��][��][��] 

VI. rész: Záró nyilatkozat 

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

megadott információk pontosak és helytállóak.  

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

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

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

tagállamban lévő, ingyenesen hozzáférhető nemzeti adatbázisba belépve közvetlenül hozzájusson a kiegészítő 

iratokhoz110, vagy 

                                                 
107 Kérjük, egyértelmûen adja meg, melyik elemre vonatkozik a válasz. 

108 Kérjük, szükség szerint ismételje. 

109 Kérjük, szükség szerint ismételje. 

110 Feltéve, hogy a gazdasági szereplõ megadta a szükséges információt (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy 

testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai), amely ezt lehetõvé teszi az ajánlatkérõ szerv vagy a közszolgáltató 
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b) Legkésőbb 2018. április 18-án111 az ajánlatkérő szervezetnek vagy a közszolgáltató 

ajánlatkérőnek már birtokában van az érintett dokumentáció. 
 

Alulírott(ak) hozzájárul(nak) ahhoz, hogy [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. 112 

 

 

!!! Amennyiben a Gazdasági szereplő az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumban 

megadott információkat igazoló valamennyi dokumentumhoz való hozzáféréséhez hozzájárul, 

akkor az előző bekezdést az alábbiak szerint kell kitölteni: 
 

Alulírott(ak) hozzájárul(nak) ahhoz, hogy a MTA Természettudományi Kutatóközpont hozzáférjen a jelen 

egységes európai közbeszerzési dokumentum II. rész A pontja, III. rész A, B, C és D pontjai; IV. rész alatt 

a MTA Természettudományi Kutatóközpont részére 2018. évre külföldi tudományos időszaki online 

kiadványok beszerzése adásvételi szerződés alapján” tárgyú közbeszerzési eljárás TED 2017/S 224-

465590 céljára megadott információkat igazoló dokumentumokhoz 

 

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

                                                                                                                                                                  
ajánlatkérõ számára. Amennyiben szükséges, ehhez csatolni kell a hozzáférésre vonatkozó jóváhagyást.  

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

112   



 

79 

 

 

 

 

 

 

 

 

AJÁNLATKÉRŐ KBT. 69. § (4)-(7) BEKEZDÉSE SZERINTI FELHÍVÁSA ALAPJÁN 

BENYÚJTANDÓ NYILATKOZATOK 
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(15. sz. melléklet) 

 

REFERENCIANYILATKOZAT113 

 

 

 

Alulírott __________________, mint a __________________ (Ajánlattevő / alkalmasság 

igazolásában részt vevő más szervezet114, név, székhely az MTA Természettudományi és 

Kutatóközpont, mint ajánlatkérő által MTA Természettudományi Kutatóközpont részére 2018. évre 

külföldi tudományos időszaki online kiadványok beszerzése adásvételi szerződés alapján” tárgyban 

indított uniós, nyílt közbeszerzési eljárás keretében a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontjában és a 

321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltaknak megfelelően 

kijelentem, hogy az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három (3) év 

legjelentősebb - jelen közbeszerzés tárgya szerinti -  szállítására vonatkozó legjelentősebb 

szállításaink az alábbiak voltak: 

 

 

A szerződést 

kötő másik fél 

megnevezése, 

címe 

(székhelye) 

 

Kontaktszemél

y megnevezése, 

elérhetősége 

(telefonszám, 

esetleg cím, e-

mail) 

Szállítás 

tárgya  

Korábbi 

szállítás, 

mennyisé

ge 

Teljesítés ideje 

(a teljesítés kezdő és 

befejező időpontja  

év/hónap), 

Teljesítési helye  

A teljesítés az 

előírásoknak és a 

szerződésnek 

megfelelően 

történt-e 

(igen/nem) 

      

      

 

A táblázat kiegészíthető további sorokkal, a teljesítések számának megfelelően, szükség szerint. 

 

 

Kelt…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 

 

 

………………………………… 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra  

jogosult/jogosultak, vagy aláírás  

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 

                                                 
113  Ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet akkor köteles ezt a nyilatkozatot 

benyújtani az ajánlati felhívásban előírt alkalmassági követelmény vonatkozásában, amennyiben ajánlatkérő 

erre a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívja. 

114  A nyilatkozattevő státuszának megfelelő aláhúzandó! 
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(16. sz. melléklet) 

 

A TELJESÍTÉSBE BEVONNI KÍVÁNT SZAKEMBEREK BEMUTATÁSA 

 

 
Alulírott [név], mint a(z) [cégnév, székhely] ajánlattevő/kapacitás szervezet115 

cégjegyzésre/kötelezettségvállalásra jogosult képviselője az MTA Természettudományi és Kutatóközpont, 

mint ajánlatkérő által MTA Természettudományi Kutatóközpont részére 2018. évre külföldi tudományos 

időszaki online kiadványok beszerzése adásvételi szerződés alapján” tárgyban indított uniós, nyílt 

közbeszerzési eljárás keretében a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt alábbi a felhívásban előírt 

szakemberekkel rendelkezem: 

 

 

Szakember neve releváns szakmai 

tapasztalat 

BETÖLTENDŐ 

MUNKAKÖR 

foglalkoztatási 

jogviszony 

(alvállalkozó, saját 

alkalmazott, elő-

munkaszerződés) 

    

    

 

Ennek igazolásaként a nyilatkozat mellékletét képezi: 

– szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzai, olyan részletezettséggel, hogy 

azok alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte 

egyértelműen megállapítható legyen;  

• szakember által aláírt, rendelkezésre állási nyilatkozat  

A táblázat kiegészíthető további sorokkal, a teljesítések számának megfelelően, szükség szerint. 

 

 

Kelt…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 

 

 

………………………………… 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra  

jogosult/jogosultak, vagy aláírás  

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 

 

                                                 
115 a megfelelő aláhúzandó, vagy a felesleges törlendő 
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(17. sz. melléklet) 

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 

minta 

 

SZEMÉLYES ADATOK 

Név:  

Születési idő:  

Állampolgárság:  

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK 

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

Mettől meddig (év-év) Intézmény megnevezése / Végzettség 

  

  

SZAKMAI GYAKORLAT/TAPASZTALAT 

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

Korábbi munkahelyek ismertetése, kezdési 

és befejezési időpontjai 

Munkahely megnevezése / Beosztás/ 

Ellátott funkciók és feladatok felsorolása 

  

  

  

  

  

  

 

NYELVISMERET 

(gyenge-közepes-jó-kiváló-anyanyelv) 

Idegen nyelvek Beszéd Olvasás Írás 
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Egyéb képességek:    

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

a szerződés teljes időtartama során, az ajánlatban szereplő beosztásban (feladatkörben). 

Aláírásommal nyilatkozom, hogy nincs más olyan kötelezettségem a fent jelzett időszakra 

vonatkozóan, amely a jelen szerződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból 

akadályozná. 

…………, 2017…………………. 

   ________________ 

   sajátkezű aláírás 
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3 MŰSZAKI LEÍRÁS 
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MŰSZAKI LEÍRÁS 

 

 

Elvárt műszaki tartalom (minimum követelmény): 

 

Az ajánlattevőnek az ajánlatához szakmai ajánlatot kell csatolnia, amely tartalmazza a beszerzés 

tárgyára, valamint a műszaki leírásban és a szerződéses feltételekben foglalt ajánlatkérői előírásokra 

tekintettel műszaki leírásba foglaltaknak megfelelő részletességgel ismertetett általa megajánlott 

termékeket és szolgáltatásokat. 

 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben az ajánlat nem tartalmazza a szakmai ajánlatot, 

az ajánlat érvénytelen. 

 

# Cím ISSN Megjelenés 

évente 

Kiadó 

1. 
Annual Review of 

Physical Chemistry  

0066-

426X 
1 Annual Reviews 

2. 
Journal of 

Chemical Physics 

1089-

7690 
48 

American Institute of 

Physics Publishing 

3. PNAS 
1091-

6490 
52 

National Academy of 

Sciences 

4. 

Aging, 

Neuropsychology 

and Cognition 

(archívummal) 

1744-

4128 
6 Taylor & Francis 

5. 

Attachment and 

Human 

Development 

1469-

2988 
6 Taylor & Francis 

6. 

European Journal 

of Developmental 

Psychology 

1740-

5610 
6 Taylor & Francis 

7. 

Journal of Gay and 

Lesbian Mental 

Health 

(archívummal) 

1935-

9713 
4 Taylor & Francis 

8. 
Psychology and 

Sexuality 

1941-

9902 
4 Taylor & Francis 

9. 
Research in Human 

Development 

1542-

7617 
4 Taylor & Francis 

10. 
Self and Society 

(archívummal) 

2374-

5355 
4 Taylor & Francis 

11. 
Social 

Neuroscience 

1747-

0927 
6 Taylor & Francis 

12. The Journal of 1940- 6 Taylor & Francis 
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Social Psychology 1183 

13. 

Journal of 

Cognitive 

Neuroscience 

1530-

8898 
12 

Massachusetts Institute of 

Technology (MIT) Press 

14. 

Drug Metabolism 

and Disposition 

(Tier 3) 

1521-

009X 
12 

The American Society for 

Pharmacology and 

Experimental Therapeutics 

(ASPET) 

15. 

Journal of 

Pharmacology and 

Experimental 

Therapeutics (Tier 

3) 

1521-

0103 
12 

The American Society for 

Pharmacology and 

Experimental Therapeutics 

(ASPET) 

16. 

Molecular 

Pharmacology (Tier 

3) 

1521-

0111 
12 

The American Society for 

Pharmacology and 

Experimental Therapeutics 

(ASPET) 

17. 
Pharmacological 

Reviews (Tier 3) 

1521-

0081 
4 

The American Society for 

Pharmacology and 

Experimental Therapeutics 

(ASPET) 

18. Reaxys adatbázis   Elsevier 

19. American Chemical 

Society Web 

Editions adatbázis 

  ACS 

 

Az online folyóiratokat és adatbázisokat 2018. január 1. – 2018. december 31. eléréssel kérjük 

megajánlani. Ajánlattevőnek biztosítania kell az online előfizetésekhez kapcsolt online hozzáférést 

az Ajánlatkérő által megadott IP-tartományból. Az online előfizetésekhez kapcsolt online 

hozzáférés akkor számít teljesítettnek, ha az Ajánlatkérő által feljogosított felhasználók elérik az 

elektronikus tartalmat teljes szöveggel (ún. „full text”) a megadott IP-tartományból. 

 

Ahol lehetséges, és másként külön nincs jelölve, ott az „online, fixed” licensz csomag tartalmát 

kérjük megajánlani, miszerint az egyszer előfizetett, megvásárolt online tartalom akkor is elérhető 

marad, ha a későbbiekben az aktuálisan megjelenő friss tartalom esetleg már nincs megrendelve 

Ajánlatkérő részéről. 

 

Az MTA Természettudományi Kutatóközpont aktuális létszám adatai, amelyre az elérhetőségeket 

kérjük megajánlani: „393 full time equivalent (FTE), include 279 researcher”. Továbbá 

Ajánlatkérőre az „Academic institutions” licensz besorolás érvényes. 

 

Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az Ajánlatkérő alábbiakban feltüntetett IP-tartománya a 

szerződés időtartama alatt változhat. A változásokról Ajánlatkérő Ajánlattevőt megfelelő időben 

tájékoztatja. Az IP-tartomány változása, illetve annak Ajánlattevő részére való bejelentése nem 

jelenti a szerződés módosítását. 
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Az MTA Természettudományi Kutatóközpont IP címei: 

193.224.67.126 

193.6.18.10 

193.224.105.49 

103.224.67.161 

 

Az Ajánlattevőnek rendelkeznie kell olyan, az interneten keresztül elérhető folyóirat-előfizetéseket 

kezelő rendszerrel, amelyben a felsorolt – jelen eljárás tárgyát képező – kiadványok 

– legfontosabb adatai szerepelnek: 

• Kiadvány címe; 

• Kiadvány ISSN száma; 

• Kiadvány megjelenési formátuma; 

• Kiadó megnevezése; 

• Kötetadatok; 

• Listaár; 

• Rendelési szám; 

– és visszakereshetőségük az alábbi szempontok szerint biztosított: 

• Kiadvány címe; 

• Kiadvány ISSN száma; 

• Kiadó megnevezése. 

 

Ajánlattevőnek vállalnia kell  

– az internetes folyóirat-előfizetéseket kezelő rendszer folyamatos fenntartását és elérhetőségét, 

továbbá rendszeres (legalább hetente egy alkalommal elvégzendő) frissítését és karbantartását, 

illetve a folyóirat-előfizetéseket kezelő rendszer Ajánlatkérő részére online reklamációs 

lehetőséget kell, hogy biztosítson;  

a reklamáció alapját képező hibát haladéktalanul, de legkésőbb a bejelentéstől számított 14 

napon belül köteles kijavítani, elhárítani, elintézni   

– a kiadványokkal kapcsolatos változásokról szóló információszolgáltatást (pl. megszűnés, 

összeolvadás, stb.); 

– az online előfizetések tekintetében az előre látható szerverleállásokra (pl. karbantartás) 

vonatkozó információszolgáltatást; 

– az online előfizetésekhez kapcsolódó használati statisztikák rendelkezésre bocsátását minimum 

havi bontásban (ún. „counter reports”), amennyiben az a kiadó által rendelkezésre van bocsátva. 

 

Az Ajánlattevőnek ajánlatában meg kell adnia az általa üzemeltetett, interneten keresztül elérhető 

folyóirat-előfizetéseket kezelő rendszer elérhetőségét (URL címét), valamint vállalnia kell, hogy a 

szerződéskötést követően felhasználói nevet és jelszót biztosít a rendszer költségmentes 

hozzáféréséhez az Ajánlatkérő részére. 

 

Ajánlattevő kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés időtartama alatt megszűnő kiadványok 

időarányos előfizetési díját nem számlázza ki, illetve amennyiben a (rész)számla összegének 

átutalása Ajánlatkérő részéről már megtörtént, Ajánlatkérő bankszámlájára – erre irányuló külön 

felhívás nélkül – visszautalja. Nem minősül a szerződés módosításának, ha az ár változására 

kizárólag valamely külföldi időszaki kiadvány megszűnése, forgalmazásának megszűnése miatt 

kerül sor. 
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4 SZERZŐDÉS 
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Szolgáltatással vegyes adásvételi szerződés 
 

amely létrejött  

 

 

egyrészről  

 

a Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont  (1117 Budapest, 

Magyar Tudósok körútja 2., adószáma:15329499-2-43., közösségi adószáma: HU15329499-2-43, 

képviseli:…………….) mint Megrendelő – a továbbiakban: Megrendelő, 

 

másrészről  

 

 

a(z) ……………… (székhely: ……………...; Cégjegyzékszám:  …………….; Adószám: 

…………….; Statisztikai számjel:, ………. Számlavezető pénzintézete:               Bankszámlaszám: 

………………….  képviseli: ………………….), mint szolgáltató – a továbbiakban: Szolgáltató  

 

Megrendelő és Szolgáltató a (továbbiakban együttesen: Felek) között az alulírott napon és helyen, 

az alábbi feltételekkel. 

 

ELŐZMÉNYEK 

 

Megrendelő, mint ajánlatkérő MTA Természettudományi Kutatóközpont részére 2018. évre 

külföldi tudományos időszaki online kiadványok beszerzése adásvételi szerződés alapján” 

tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második 

része szerinti nyílt eljárásrendben közbeszerzési eljárást folytatott le.  

 

Felek rögzítik, hogy jelen szerződést a Kbt. 131. § rendelkezései alapján a fent hivatkozott 

közbeszerzési eljárásra tekintettel, annak részeként írják alá. A közbeszerzési eljárás dokumentumai 

jelen szerződés részét képezi, így különösen az ajánlati felhívás, közbeszerzési dokumentum, adott 

esetben a kiegészítő tájékoztatások és Szolgáltató ajánlata. 

 

 

 

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

 

1.1. A jelen szerződés alapján Megrendelő megveszi, Szolgáltató eladja, és hozzáférést biztosít a 

az eljárást megindító felhívás, a Közbeszerzési dokumentum (így különösen a Műszaki leírás), adott 

esetben Szolgáltató ajánlata, valamint jelen szerződés szerint a jelen szerződés 1. sz. mellékletében 

felsorolt 2018. évre külföldi tudományos időszaki online kiadványokhoz. Megrendelő vállalja, hogy 
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szerződés szerinti teljesítés esetén az 1. sz. melléklet szerinti árak alapján a folyóiratok ellenértékét 

a szerződés 4. pontja szerint megfizeti. 

 

2. TELJESÍTÉS 

2.1. A jelen szerződést a Felek a szerződés aláírásától kezdődően számított 2018. december 31-

éig tartó határozott időtartamra kötik, azzal, hogy Szolgáltatónak a folyóiratok és kiadványok 

tekintetében a teljes 2018. évben megjelent folyóiratokat és kiadványokat biztosítani kell.   

 

2.2. A teljesítés helye Megrendelő szerződéskötéskor bejegyzett 1117 Budapest, Magyar 

Tudósok körútja 2. szám alatti székhelye. Megrendelő az IP cím tartománya: 

193.224.67.126 

193.6.18.10 

193.224.105.49 

103.224.67.161 

 

2.3. Szolgáltató köteles továbbá - az eljárást megindító felhívás, a Közbeszerzési dokumentum, 

Szolgáltató ajánlata, valamint jelen szerződés által meghatározott tulajdonságokkal rendelkező - 

internet alapú folyóiratcím-adatbázist, valamint online folyóiratokat (a megjelenésüktől) 

Megrendelő részére folyamatosan hozzáférhetővé tenni, és szükség szerint, de legalább heti 

rendszerességgel frissíteni  

 

2.4. A Szolgáltató az alábbi magyarországi ügyfélszolgálattal vagy magyar nyelvű 

kapcsolattartóval rendelkezik116: 

 

Ügyfélszolgálat/kapcsolattartó elérhetősége: 

Név: 

Tf: 

E-mail: 

 

2.5.  Szolgáltató a Megrendelő által jelzett reklamáció esetén haladéktalanul köteles 

eljárni és a megtett intézkedésekről a Megrendelőt e-mailen értesíteni. Szolgáltató a reklamációt, 

illetve a reklamáció alapját képező hibát haladéktalanul, de legkésőbb a bejelentéstől számított 

14 nap. belül köteles kijavítani, elhárítani, elintézni: 

 

Szerződő felek rögzítik, hogy a fenti ügyintézési határidők Szolgáltató részéről történő elmulasztása 

súlyos szerződésszegésnek minősül, amely megalapozza Megrendelő rendkívüli felmondási jogát, a 

vonatkozó kötbérek érvényesítése mellett.  

 

2.6. Szolgáltató a jelen szerződés tárgyát képező termékeket és szolgáltatásokat köteles 

hibamentes, a jelen szerződésben meghatározottak szerint szerződésszerűen teljesíteni. Szolgáltató 

kijelenti és ezért szavatosságot vállal, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges szakmai, technikai 

és humán erőforrásokkal rendelkezik és azokkal a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog, 

és vele szemben nem áll fenn semmilyen olyan ok, amely a szerződés teljesítéséből kizárná, vagy a 

szerződés teljesítését veszélyeztetné. Szolgáltató kijelenti továbbá és ezért szavatosságot vállal, 

                                                 
116 Szolgáltató ajánlata alapján: 
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hogy rendelkezik a tevékenysége folytatásához szükséges összes hatósági és egyéb engedéllyel, 

képesítéssel, továbbá mindazon szakmai tapasztalattal, amely a szerződés teljesítéséhez szükséges. 

 

2.7. Szolgáltató szavatolja, hogy a szerződés keretén belül általa szállított külföldi sajtótermékek 

alkalmasak a rendeltetésszerű használatra, valamint mentesek mindenfajta kivitelezési vagy olyan 

hibáktól, melyek a Szolgáltató cselekedetéből, vagy mulasztásából erednek. Szolgáltató szavatol 

azért, hogy a leszállított termék, illetve szolgáltatás hiba és hiánymentes, kifogástalan minőségű és 

megfelel a szerződésben foglalt (így különösen a műszaki leírásban és Szolgáltató ajánlatában) 

feltételeknek, a jogszabályi és egyéb vonatkozó előírásoknak és a rendeltetésszerű használatra 

minden további feltétel nélkül alkalmas. Szolgáltató szavatol azért, hogy harmadik személynek a 

szerződés tárgyát képező termék és szolgáltatás tekintetében nincs olyan joga, amely a Megrendelő 

tulajdonszerzését, vagy a szolgáltatás igénybevételét akadályozza vagy korlátozza. Nem adható át a 

Megrendelőnek olyan termék, vagy szolgáltatás amelyet harmadik személy tulajdonjog-

fenntartással adott át a Szolgáltatónak, vagy amelyen harmadik személynek olyan joga áll fenn, 

amely akadályozza vagy korlátozza a Megrendelőt tulajdonszerzését, tulajdonjogának gyakorlását, 

vagy a szolgáltatás igénybevételét. Szolgáltató szavatol azért is, hogy amennyiben a szerződés 

teljesítéséhez bármiféle, harmadik személy tulajdonát képező szellemi terméket használ fel, azt 

megfelelő jogosultságok, felhatalmazások birtokában teszi, ezen szellemi termékek jogtiszták, és 

harmadik személyek jogai semmiféle módon nem korlátozzák a Megrendelőt a szerződés tárgyát 

képező termék, vagy szolgáltatás tulajdonszerzésében, használatában. A fentiek megszegése estén a 

Szolgáltató teljes és korlátlan felelősséggel tartozik a Megrendelő felé. 

 

Szolgáltató a Megrendelő akadálymentes tulajdonszerzéséért, valamint a szolgáltatás akadálytalan 

és korlátozásmentes igénybevételéért az adott termékre és szolgáltatásra vonatkozó minőségi és 

technikai feltétlekért a jogszabályok által előírt és a kereskedelmi gyakorlatának megfelelő teljes 

körű kellékszavatosságot vállal. 

 

2.8. Felek rögzítik, hogy a szavatossági igények érvényesítése nem zárja ki bármely más, a 

Megrendelőt megillető polgári jogi igény érvényesítését. A szerződésnek nem megfelelő teljesítés 

esetleges elfogadása a Megrendelő részéről nem jelent lemondást a szerződésszegésből eredő 

igények érvényesítéséről. 

 

2.9. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatosan kapcsolattartó: 

 

Megrendelő részéről: 

Név:<… Cím:<…  

Telefonszám:<…  

Telefaxszám  

E-mail cím:<… 

 

Szolgáltató  részéről: 

Név:<…  

Cím 

Telefonszám:<…  

Telefaxszám:<…  

E-mail cím:<…  
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Megrendelő jelen pontban megjelölt kapcsolattartói nem jogosultak a szerződés módosítására. A 

kapcsolattartók bármilyen nyilatkozata kizárólag az operatív együttműködés keretében 

értelmezhető, nem tekinthető a szerződés módosításának, tartozás elismerésnek, 

kötelezettségvállalásnak, illetve jogról való lemondásnak. Ez utóbbi nyilatkozatok megtételére 

kizárólag az aláíró képviselők jogosultak. 

 

2.10. A jelen szerződést a Kbt. 138. § (1) bekezdése szerint Szolgáltatónak kell teljesítenie. 

Szolgáltató ugyanakkor a szerződés teljesítéséhez a Kbt.-ben foglalt feltételek szerint jogosult 

alvállalkozót igénybe venni. Amennyiben Szolgáltató alvállalkozót vesz igénybe a jogszerűen 

igénybe vett alvállalkozót /közreműködő magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna, a 

jogosulatlanul igénybe vett alvállalkozó/közreműködő esetén Szolgáltató felelős mindazokért a 

károkért is, amelyek alvállalkozót /közreműködő igénybevétele nélkül nem következtek volna be.  

 

2.11. A szerződés teljesítésébe a Szolgáltató által bevonni kívánt a alvállalkozót, közreműködők: 

adatait a Szolgáltató által a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg aláírt, a jelen szerződés 

függelékét képező nyilatkozat tartalmazza. Több Szolgáltató esetén (közös ajánlattétel esetén) 

Szolgáltatónként külön nyilatkozatot kell tenni, és az egyes Szolgáltatónak a szerződés teljes 

értékéhez viszonyított teljesítési arányát is meg kell adni a nyilatkozatban. A jelen szerződés 

függelékében rögzítettek változása nem minősül a szerződés módosításának. Felek rögzítik, hogy 

Szolgáltató a jelen szerződés hatálya alatt új alvállalkozót bevonására csak a Kbt.-ben foglalt 

feltételekkel, előzetes bejelentés mellett jogosult azzal, hogy az új alvállalkozót bevonását a jelen 

szerződés függeléke szerinti, aktualizált, a Szolgáltató által 4 (négy) eredeti példányának 

cégszerűen aláírt nyilatkozat Megrendelő részére történő megküldésével köteles teljesíteni. A 

Szolgáltató alvállalkozót kifizetése vonatkozásában a Kbt. 135. § (3) bekezdése irányadó.117 

 

3. A TELJESÍTÉS IGAZOLÁSA, SZERZŐDÉS ELLENÉRTÉKE, FIZETÉSI FELTÉTELEK 

 

3.1. Megrendelő a teljesítésigazolást két alkalommal 2018. március 30-án és az esetben állít ki, 

amennyiben a Szolgáltató teljesítése maradéktalanul megfelel a szerződésben foglaltaknak 

(folyamatos szerződésszerű teljesítés esetén ez 2019. január 2.). 

. 

A teljesítés igazolására a Megrendelő képviselője, a Megrendelő szolgáltatást igénybe vevő 

szervezeti egységeinek visszajelzése alapján a főigazgató jogosult, a Kbt. 135. § (1) bekezdésének 

megfelelően. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő részéről történő teljesítés igazolás kiadása nem 

jelent jogról való lemondást, és nem zárja ki a szerződésszegésből eredő későbbi 

igényérvényesítésének jogát. 

 

3.1. Szolgáltató a kiállított teljesítésigazolás birtokában – a jelen szerződés 3.3. pontjában 

meghatározott teljes ár alapul vételével, két egyenlő részletben–jogosult a számláját kiállítani, 

illetve azt a Megrendelő részére benyújtani euróban, 30 napos fizetési határidővel.  

 

3.2. Szolgáltató az általa benyújtásra kerülő számlán vevőként a következő megnevezést köteles 

használni: Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont 1117 Budapest, 

Magyar Tudósok körútja 2. 

 

                                                 
117 Amennyiben alvállalkozót vesz igénybe. 
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3.3. A szerződés 1.1. pontjában meghatározott termékek és szolgáltatások teljes szerződéses 

ellenértéke nettó ……………,-EUR + ÁFA, azaz bruttó ……………,- EUR tehát 

…………euro, a jelen szerződés 1. számú mellékletében részletezettek egységárak alapján. 

 

A szerződéses ellenérték, ár tartalmazza a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges valamennyi 

költséget, ellenértéket, díjat, adót, illetéket és vámot, így különösen, de nem kizárólagosan a termék 

behozatalával és a Megrendelő részére történő átadásával kapcsolatban felmerülő valamennyi 

költséget, ide értve a szállítási költségeket is. Szolgáltató más jogcímen további ellenérték 

felszámítására nem jogosult, további költségek megtérítését semmilyen jogcímen nem igényelheti, 

ide értve az esetleges árfolyam-ingadozásból eredő árváltozást is. 

 

Felek megállapodnak, Eladó kifejezett kötelezettséget vállal arra, és tudomásul veszi, hogy a 

szerződés időtartama alatt megszűnő kiadványok időarányos előfizetési díjának ellenértékére nem 

jogosult, azokat nem számlázza ki, illetve amennyiben a (rész)számla összegének átutalása Vevő 

részéről már megtörtént, Vevő bankszámlájára – erre irányuló külön felhívás nélkül – visszautalja. 

Felek megállapodnak, hogy a jelen pont szerinti teljes szerződéses ellenérték változására kizárólag 

valamely külföldi időszaki kiadvány megszűnése, forgalmazásának megszűnése miatt kerül sor, az 

ilyen ellenérték változást a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerinti módosulásnak tekintik, és 

Eladó ebből fakadó bevételkiesése Eladó kockázata, amellyel kapcsolatban semmilyen jogcímen 

nem jogosult Vevő felé igénnyel fellépni.  

 

3.4. Megbízott valamennyi számlán köteles feltüntetni a szerződés iktatószámát:……….,, és 

Megrendelő nevét és címét. 

 

A nem szerződésszerűen benyújtott számlát Megrendelő visszaküldi Szolgáltatónak. A nem 

szerződésszerűen benyújtott számla befogadásának elmaradásából eredő késedelmes fizetésért 

Szolgáltató késedelmi kamat felszámítására nem jogosult. 

 

3.5. A szerződésszerűen kiállított számla alapján Megrendelő a számla kézhezvételétől számított 

30 napos határidőben köteles megfizetni a Szolgáltató részére a szerződéses ellenértéket, a 

Szolgáltató Szerződésben megjelölt bankszámlájára történő banki átutalás útján. Ajánlatkérő 

előleget nem fizet, fizetési biztosítékot nem ad, és egyéb szerződést biztosító mellékkötelezettségek 

nem terhelik. 

 

Amennyiben a Megrendelő a Szerződés ellenértékét az esedékességet követő 8 napon belül egyszeri 

írásbeli felszólítás ellenére sem fizeti meg, a Szolgáltató a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 

V. törvény (Ptk.) 6:155. §-a szerinti késedelmi kamatra jogosult. 

 

A Szolgáltató számlája azon a napon számít teljesítettnek, amikor a számla ellenértékét a 

Szolgáltató számlavezető pénzintézete a Szolgáltató számláján jóváírta, vagy jóvá kellett volna 

írnia. 

 

3.6. . A Megrendelő tájékoztatja a Szolgáltatót arról, hogy a jelen szerződés az adózás rendjéről 

szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-ának hatálya alá tartozik, amelynek következtében a 

Megrendelő a Szolgáltatónak kifizetést abban az esetben teljesíthet, ha a Szolgáltató a kifizetés 

időpontját megelőzően bemutat, átad vagy megküld egy 15 napnál nem régebbi nemlegesnek 

minősülő együttes adóigazolást a Megrendelő részére, amellyel igazolja, hogy az állami 



 

95 

 

adóhatóságnál és a vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincs, vagy a Szolgáltató a kifizetés 

időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózók adatbázisában. 

 

3.7. Felek rögzítik, hogy a fenti együttes adóigazolás késedelmes bemutatásából adódó fizetési 

késedelem miatt a Szolgáltató késedelmi kamatra, egyéb kártérítésre nem jogosult. A Szolgáltató a 

szerződés aláírásával a fenti tájékoztatást tudomásul veszi, és amennyiben a kifizetés időpontjában a 

köztartozásmentes adózók adatbázisában nem szerepel, vállalja az említett nemleges együttes 

adóigazolás beszerzését; továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy alvállalkozóival szemben az Art. 

hivatkozott 36/A. §-a rendelkezéseinek betartásával teljesít csak kifizetést, illetve alvállalkozóit 

kötelezi az Art. 36/A. §-a rendelkezéseinek betartására. Ez vonatkozik a Kbt. 135. § (3) bekezdése 

alapján az alvállalkozók tekintetében történő kifizetésekre is. 

 

3.8. Külföldi adóilletőségű Szolgáltató köteles a Szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást 

csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a 

Kereskedőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.  

 

3.9..  Szolgáltató a Szerződés aláírásával  Kbt. 136. §-a alapján vállalja, hogy  

• nem fizet, illetve számol el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, 

melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem 

megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek az Szolgáltató adóköteles 

jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 

• a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő 

számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről a 

Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

 

3.9. A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés engedményezése (ide értve annak 

faktorálását is), illetve Megrendelő szembeni bármilyen követelésen zálogjog alapítása kizárólag a 

Megrendelő előzetes írásos jóváhagyásával lehetséges. A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli 

engedményezéssel, zálogjog alapítással Szolgáltató szerződésszegést követ el, amely alapján 

Szolgáltatót kártérítési felelősség terheli. 

 

4. SZERZŐDÉSSZEGÉS 

 

4.1.  Szerződésszegésnek minősül minden olyan Felek által a szerződéssel összefüggésben 

tanúsított magatartás (tevőleges magatartás, mulasztás) amely a szerződésben meghatározott 

feltételektől, a szerződésben hivatkozott, vagy a teljesítéssel összefüggő jogszabályokban, 

utasításban leírtaktól eltérő teljesítésben nyilvánul meg. 

 

 

4.2. Felek a Szolgáltató késedelmes teljesítése, hibás teljesítése, illetve nem teljesítése 

(meghiúsulás, lehetetlenülés) esetére kötbérfizetésben állapodnak meg. 

 

4.3. Szolgáltató késedelmes teljesítése esetén  az adott szolgáltatás, online termék negyedéves 

díjának 0,5 %/naptári nap összegű késedelmi kötbér megfizetésére köteles Megrendelő részére a 

késedelemmel érintett naptári napok tekintetében. A késedelmi kötbér összege maximum a teljes 

nettó szerződéses ár 10 %-a. 
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4.4. Szolgáltató hibás teljesítés esetén az adott szolgáltatás, online termék negyedéves díja 10 % 

összegű hibás teljesítési kötbér megfizetésére köteles Megrendelő részére. A hibás teljesítési 

kötbér összege maximum a teljes nettó szerződéses ár 15 %-a. 

 

4.5. Szolgáltató a szerződés nem teljesítés (meghiúsulása), illetve a Megrendelő Szolgáltató 

szerződésszegése alapján történt rendkívüli felmondása esetén a teljes szerződéses ellenérték 10 

%-ának megfelelő meghiúsulás kötbér megfizetésére köteles.  

 

4.6. A kötbér megfizetése esedékessé válik:  

- késedelmi kötbér esetén, ha a késedelem megszűnik, a póthatáridő lejár vagy a kötbér mértéke 

eléri a kötbér maximum összegét, 

- hibás teljesítési kötbér esetén, ha a Megrendelő a hibás teljesítéssel kapcsolatos igényét az a 

Szolgáltatónak bejelentette,  

- meghiúsulási kötbér esetén, ha a Megrendelő az elállását, felmondását a Szolgáltatónak 

bejelentette.  

 

4.7. Megrendelő jogosult a jelen pont szerinti kötbéreket meghaladó kárának és 

szerződésszegésből eredő egyéb jogainak az érvényesítésére is. A póthatáridő kitűzése nem 

mentesíti Szolgáltatót a késedelmi kötbér megfizetésének kötelezettsége alól, azaz a póthatáridő 

kötbérköteles időszaknak minősül. 

 

4.8. Szolgáltató szerződésszegése esetén Megrendelőt a Kbt. 142. § (5) és (6) bekezdésében 

előírt bejelentési kötelezettség terheli. 

 

 

4.9. Amennyiben a szerződés teljesítése során bármikor a Szolgáltató számára olyan körülmény 

áll elő, amely akadályozza időben történő teljesítést, úgy a Szolgáltatónak haladéktalanul 

értesítenie kell írásban a Megrendelőt a késedelem tényéről, annak várható elhúzódásáról és 

okairól. 

 

5. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS, MEGSZŰNÉSE 

 

5.1. A szerződés módosítása, kiegészítése kizárólag írásban, a jelen szerződésre irányadó 

hatályos jogszabályok, így különösen a Kbt. 141. §-ban meghatározott feltételek figyelembe 

vételével, a Felek közös egyetértésével történhet. Véleményeltérő nyilatkozattal a 

szerződésmódosítás – semmilyen kikötés esetén – nem hatályosul, az esetleges véleményeltérés 

szerződésmódosítás kezdeményezésének tekintendő. Nem minősül a szerződés módosításának a 

Felek nyilvántartott adataiban, így különösen a székhelyében, képviselőiben, a kapcsolattartók 

személyében, bankszámlaszámában bekövetkező változás. Ugyancsak nem minősül a szerződés 

módosításának, az alvállalkozók személyének változása, ha azt a Megrendelő a Kbt. 138. § 

alkalmazásával jóváhagyta. 

 

5.2. Felek a Szerződést közös megegyezéssel írásban jogosultak megszüntetni 
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5.3. Megrendelő a Kbt. 143. § (3) bekezdéses pontjaiban meghatározott esetben Megrendelő 

jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely 

lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha 

• a Szolgáltatóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 

meghatározott feltétel; 

• a Szolgáltató közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, 

amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott 

feltétel. 

 

5.4.  A Szolgáltató a Kbt. 143. § (1) bekezdése alapján a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-

ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha: 

•  feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 

141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

• a Szolgáltató nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Szolgáltató 

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

ban foglaltaknak; vagy 

•  az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 

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

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

kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított 

jogsértés miatt a szerződés nem semmis. 

 

5.5. A Megrendelő a Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján köteles a szerződést felmondani, vagy - a 

Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy 

a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett 

volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 

 

5.6. Felek az előzőeken túl a szerződést azonnali hatállyal, egyoldalú jognyilatkozattal is 

megszüntethetik (rendkívüli felmondás) súlyos szerződésszegés esetén, így különösen ha 

•  Szolgáltató a szerződésben meghatározott és vállalt kötelezettségeit nem teljesítette, 

s erre Megrendelő határidő tűzésével felszólította és a határidő eredménytelenül telt el; 

(Ebben az esetben Megrendelő a kötbér követelésen túl kártérítési igénnyel léphet fel.) 

•  a Szolgáltató az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás 

megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján; 

•  a Szolgáltató fizetésképtelenségét a bíróság a vonatkozó jogszabályok alapján 

jogerősen megállapítja; 

•  a Szolgáltató végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. 
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•  a Szolgáltató a titoktartási kötelezettség súlyos megszegése; 

•  a Szolgáltató szakmai előírások, foglalkozás szabályainak szándékosan megszegése; 

•  a Szolgáltató a jelen szerződésben meghatározott feladatok ellátásához a Megrendelő 

előzetes értesítése nélkül alvállalkozót/közreműködőt vesz igénybe; 

• a szerződésben meghatározott egyéb esetekben 

 

  

6. VIS MAIOR 

 

6.1. Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, a szerződés létrejötte után bekövetkező, 

annak teljesítését lehetetlenné tevő esemény, amelyet a Felek kellő körültekintés ellenére sem 

láthattak előre és nem háríthattak el, amely nem vezethető vissza egyikük saját hibájára vagy 

gondatlanságra sem. Ilyen események lehetnek a következők, de nem korlátozódnak a következő 

eseményekre: háború, forradalom, tűzvész, természeti katasztrófa, vesztegzár, bejelentett vonatkozó 

általános sztrájk.   

 

6.2. Ha vis maior áll elő, az érintett félnek haladéktalanul – de legkésőbb 3 munkanapon belül – 

írásban értesíteni kell a másik szerződő felet a helyzetről és a helyzet okáról. A másik szerződő fél 

haladéktalanul, de legkésőbb az értesítést követő 3 munkanapon belül nyilatkozik ezzel kapcsolatos 

álláspontjáról. Ha írásban a másik szerződő fél másképpen nem rendelkezik, folytatni kell a vis 

maior által nem érintett szerződéses kötelezettségeinek teljesítését az ésszerűség határáig, és az 

összes ésszerű, a vis maior esemény által nem érintett eszközt fel kell használnia a teljesítés 

érdekében. 

 

6.3.  Amennyiben vis maior időtartama meghaladja a 80 napot, a Megrendelő és az Szolgáltató 

jogosultak a szerződést felmondani anélkül, hogy a másik féllel szemben a feleket kártérítési 

kötelezettség terhelné. 

 

 

7. EGYÜTTMŰKÖDÉS 

 

7.1. . Felek a szerződés teljesítése érdekében a teljesítést érintő minden lényeges körülményről 

kölcsönösen tájékoztatják egymást. A nem teljes körű, illetve téves tájékoztatás következtében 

felmerült kárért a mulasztó fél tartozik felelősséggel. 

 

7.2. Az egyik fél által a másik félnek küldendő értesítéseket az átvételt igazolható módon írásban, 

levélben, e-mailen vagy telefaxon kell megküldeni, és írásban vissza kell igazolni. 

 

8. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

 

8.1. A Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a jelen szerződést érintő, az annak 

teljesítése során tudomásukra jutott adatokat, értesüléseiket, a birtokukban lévő, vagy birtokukba 

kerülő iratokat, dokumentációkat üzleti titokként kezelik, függetlenül attól, hogy azok átadásakor a 

bizalmas jelleg feltüntetésre került-e. E megállapodásuk megsértése a másik fél számára ezzel 

okozatosságban keletkező kár megtérítésének kötelezettségével és a Szerződés rendkívüli 
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felmondásának jogkövetkezményével jár. A jelen szerződéssel összefüggésben a teljesítést 

referenciaként Szolgáltató kizárólag Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult 

felhasználni. 

 

8.2. A Szolgáltató a szerződés teljesítése során tudomására jutott adatokat, értesüléseket, 

bizonyítékokat és a szakvéleményt köteles titoktartással kezelni, azokat csak a jelen Szerződés 

teljesítéséhez használhatja fel, másnak nem adhatja át, más célra nem használhatja fel. Szolgáltató 

köteles az átadott dokumentumok, információk, adatok bizalmas jellegének megőrzéséről 

gondoskodni, az ehhez szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosításával, és megfelelő belső 

szabályozás révén. A Szolgáltató e körben felelősséggel tartozik az általa foglalkoztatottakért is. A 

szakvéleményt, vagy azzal kapcsolatos megállapításokat harmadik személyekkel kizárólag a 

Megrendelő előzetes kifejezett beleegyezésével és/vagy a Megrendelő útján közölheti. 

 

9. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

9.1. Szolgáltató jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. 

évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. Tudomásul 

veszi, hogy ezen nyilatkozat tartalmában beálló változás esetén haladéktalanul köteles a 

Megrendelőt tájékoztatni, tudomásul veszi továbbá, hogy az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 50. § (1a) bekezdése alapján a valótlan 

tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a Megrendelő felmondja, vagy ha 

szerződés teljesítésére még nem kerül sor, a szerződéstől eláll. 

 

9.2.  A Szolgáltató képviselője büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy a társaság 

jogképes, bejegyzett és az ajánlat benyújtását megelőző 15 napnál nem régebbi cégkivonattal és 

aláírási címpéldánnyal (aláírás-mintával) igazolt adataiban változás nem történt, és a jelen szerződés 

aláírására teljes körű felhatalmazással rendelkezik. 

 

9.3.  A szerződés végrehajtásával kapcsolatos minden vitás kérdést a Felek békés úton kísérelnek 

megoldani. A békés úton nem rendezhető vitás kérdések eldöntésére a szerződő Felek a magyar 

Bíróság joghatóságát kötik ki, és kötelezik magukat, hogy a bírósági eljárást a polgári 

perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény szerinti hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 

bíróság előtt indítják meg.  

 

9.4.  A következő dokumentumok a szerződés mellékletét képezik és ezzel együtt kezelendők 

annak fizikai csatolása nélkül a közbeszerzési eljárásban keletkezett dokumentumok, így különösen: 

az ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentum, adott esetben a kiegészítő tájékoztatás, 

Szolgáltató ajánlata, adott esetben felvilágostás kérés. 

Mellékletek: 

1. A szerződés tárgyának részletes leírása és árrészletezése 

2. Függelék - alvállalkozók 
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9.5. Jelen szerződés .. (..) számozott oldalból, áll  és négy (4) eredeti példányban készült, melyből 1-3. 

számú példányok Megrendelőt, 4. számú példány Szolgáltatót illeti meg. Jelen szerződést a Felek közös 

elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 

 

Budapest,. …………… 

 

_______________________ 

Magyar Tudományos Akadémia 

Természettudományi Kutatóközpont 

Vevő 

_______________________ 

…………….. 

…………………… 

Eladó 

 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

…. ………………. 

 

Bartha Edit 

gazdasági igazgató 


