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FOGALOM MEGHATÁROZÁS 

1. Kbt.: a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény. 

2. Art.: az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény  

3. Rendelet: a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a 
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet. 

4. EKR rendelet: az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. 
rendelet 

5. Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (továbbiakban: EKR): a közbeszerzésekért felelős 
miniszter által üzemeltetett központi közbeszerzési nyilvántartás és a közbeszerzési eljárások 
elektronikus lebonyolítását támogató informatikai rendszer. A rendszer elérhetősége: 
https://ekr.gov.hu 

6. Cégszerű aláírás: Ajánlatkérő cégszerű aláírásként a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és 
a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. §-a szerinti cégszerű aláírást fogadja el. Ajánlatkérő 
a cégszerű aláírással egyenértékűnek fogadja el az olyan személy aláírását, akit az adott dokumentum 
aláírására a cégjegyzésre jogosult személy meghatalmazott. 

Amennyiben a gazdasági szereplő nem cégjogi formában működik, abban az esetben a cégszerű 
aláírás alatt az azzal egyenértékű aláírási mód fogadható el. 

7. Gazdasági szereplő: a Kbt. 3. § 10. pontjában meghatározott fogalom. 

8. Ajánlatkérő: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata  

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

Ajánlatkérő rögzíti, hogy az EKR használatához a rendszerben az arra jogosult személy 
részéről történő regisztráció szükséges. Ajánlatot tenni az EKR-ben csak regisztrált 
gazdasági szereplő tud. 

10. Alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött 
szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve 

a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, 
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyag 

eladóját, 
c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót. 

 
11. Közbeszerzési dokumentumok: minden olyan dokumentum, amelyet az Ajánlatkérő a 

közbeszerzés tárgya, illetve a közbeszerzési eljárás leírása vagy meghatározása érdekében hoz létre, 
illetve amelyre ennek érdekében hivatkozik, így különösen az eljárást megindító felhívás, műszaki 
leírás, ismertető, kiegészítő tájékoztatás, javasolt szerződéses feltételek, a gazdasági szereplők által 
benyújtandó dokumentumok mintái, részletes ártáblázat vagy árazatlan költségvetés. 

12. Eljárást megindító felhívás: a jelen közbeszerzési eljárás megkezdésekor az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában és tájékoztató jelleggel a Közbeszerzési Értesítőben is közzétett ajánlati felhívás.  

13. Az eljárás fajtája: A Kbt. 81.§-a szerinti nyílt eljárás. 

14. Határidők: Az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban valamennyi 
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órában és percben megadott határidő magyarországi helyi idő (budapesti idő) szerint értendő. Az 
elektronikusan benyújtott nyilatkozatok, dokumentumok határidőben történő benyújtása az EKR 
által rögzített idő alapján kerül megállapításra. 

15. Közös ajánlattevők: A Kbt. 35. § értelmében több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. A 
közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők 
nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. 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. A közös 
ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás 
nem következhet be. Közös ajánlat benyújtása esetén az ajánlatnak tartalmazni kell valamennyi 
közös ajánlattevő által aláírt Együttműködési Megállapodást. A meghatalmazásnak ki kell 
terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott 
eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az 
egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat. 

Ajánlatkérő felhívja a közös ajánlattevők figyelmét, ahol a Kbt. vagy annak végrehajtási 
rendelete valamely dokumentum közvetlen megküldését írja elő, azon a dokumentum 
elektronikus hozzáférhetővé tételét is érteni kell. 

Ajánlatkérő az EKR-ben a hozzáférhetővé tételt az EKR által biztosított funkciók 
segítségével teljesíti. Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, hogy az EKR mely 
gazdasági szereplő, mely e-mail elérhetőségére küld értesítést az egyes eljárási 
cselekmények végrehajtásáról, elérhetőségéről. 

Az együttműködési megállapodásnak az alábbiakat kell tartalmaznia: 
 

a) a közbeszerzés tárgyát, melyre a szerződés megkötése irányul, 
b) a közös ajánlattevők megnevezését, címét, 
c) a vezető közös ajánlattevő (a képviselő) megjelölését azzal, hogy a képviselő korlátozás 

nélkül jogosult valamennyi közös ajánlattevőt képviselni az Ajánlatkérővel szemben a jelen 
közbeszerzési eljárásban és az Ajánlatkérő felé megteendő, illetve megtehető 
jognyilatkozatok tekintetében; 

d) a képviselő felel az Ajánlatkérővel való kapcsolattartásért, a közbeszerzési eljárás 
eredményeként megkötendő szerződés közös ajánlattevők közti koordinálásért és a közös 
ajánlattevők általi végrehajtásáért, 

e) a tervezett munkamegosztás ismertetését; 
f) valamennyi közös ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelősséget vállalnak a 

közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés szerződésszerű teljesítéséért, 
g) hogy bármely közös ajánlattevő ellen indult csőd- vagy felszámolási eljárás esetén a közös 

ajánlattevők vezetője, vagy megmaradt tagjai ezt a tényt 5 munkanapon belül bejelentik az 
Ajánlatkérőnek és egyidejűleg nyilatkoznak, hogy a szerződést a kieső közös ajánlattevő 
nélkül is teljesítik, illetőleg a tag kiesése mennyiben hátráltatja a teljesítést, 

h) hogy a közös ajánlattevők nyertes ajánlattevőként történő megnevezése esetére a 
megállapodás hatályának beállta vagy annak megszűnése nem függ valamely további 
feltételtől vagy időponttól; 

i) hatálybalépése nem függ harmadik személy beleegyezésétől, illetve hatósági jóváhagyástól, 
továbbá 

j) hogy a megállapodás valamennyi közös ajánlattevő aláírásával lép hatályba. 
k) a közös ajánlattevők vezetőjének kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a közös 

ajánlattevők vezetését elfogadja. 

A más nevében tett nyilatkozatok megtételére meghatalmazott képviselő kizárólag azért felel, 
hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak, adatoknak az 
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általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a 
közös ajánlattevők Kbt. 35. § (6) bekezdése szerinti egyetemleges felelősségét. 

Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem köti gazdálkodó szervezet 
alapításához, továbbá a szerződés teljesítése érdekében kizárja gazdálkodó szervezet 
létrehozását. 

16. Szerződés: a közbeszerzési eljárás nyertese és az Ajánlatkérő között létrejött szerződés. 

AZ ELJÁRÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 

17. A közbeszerzési eljárás lebonyolítására a Kbt. szabályai szerint kerül sor. Az eljárás a Kbt. 81.§-a 
szerinti nyílt eljárás.  

18. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényt 
(a továbbiakban: Kbt.), a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, 
valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) 
Korm. rendeletet (a továbbiakban: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet vagy Rendelet), az építési 
beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások 
közbeszerzésé-nek részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet) az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 
424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: EKR rendelet) és a közbeszerzési 
dokumentumokat egymással összevetve tanulmányozzák át, ajánlatukat pedig a jogszabályi 
rendelkezések és az ajánlatkérő által támasztott követelmények teljes körű figyelembe vételével 
készítsék el. Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben az egyes Közbeszerzési dokumentumok és az 
Eljárást megindító felhívás között eltérés mutatkozik, abban az esetben az Eljárást megindító 
felhívás az irányadó. 

19. Ajánlatkérő a Kbt. 36. § (2) bekezdés alapján felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy amennyiben a 
lefolytatott eljárás során a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 
1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 11. §-a, vagy az Európai Unió Működéséről szóló 
Szerződés 101. cikke szerinti rendelkezések nyilvánvaló megsértését észleli, vagy azt alapos okkal 
feltételezi, köteles azt jelezni a Gazdasági Versenyhivatalnak. A közbeszerzési dokumentumok 
elsősorban .pdf formátumban tölthetőek le, kivéve a nyilatkozat mintákat, melyeket .doc 
formátumban is rendelkezésre bocsát Ajánlatkérő. A műszaki dokumentáció mellékletét képező 
tételes árazatlan költségvetés .xls formátumban tölthető le. A tételes árazott költségvetés elkészítése 
során Ajánlatkérő a műszaki dokumentáció részét képező és .xls formátumban rendelkezésre 
bocsátott tételes árazatlan költségvetést kéri használni és az előírtaknak megfelelően az ajánlatban 
benyújtani. 

20. Ha az ajánlattevő által, vagy más érdekelt gazdasági szereplő vagy szervezet által elvégezhető eljárási 
cselekmények, így különösen hiánypótlás, felvilágosítás vagy árindokolás megadására, vagy az 
előzetes vitarendezés kezdeményezésére rendelkezésre álló határidő alatt 424/2017. Korm. rendelet 
szerinti üzemzavar következik be, és a vonatkozó határidő az üzemzavar során eltelt, vagy abból az 
EKR helyreállítását követően kevesebb, mint kettő óra maradt, ajánlatkérő köteles az EKR 
működésének helyreállítását követően tizenkét órán belül megtett eljárási cselekményeket 
határidőben teljesítettnek elfogadni. 



7/45 

 

 

21. Az ajánlat elkészítésének alapja jelen közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: Közbe-szerzési 
Dokumentum), mely rögzíti az ajánlattétellel kapcsolatos elvárásokat, a részletes szerződéses 
feltételeket, továbbá a Közbeszerzési Dokumentumok részét képezik a szükséges műszaki leírások, 
melyek együttesen tartalmazzák az ajánlat elkészítésével kapcsolatban az ajánlattevők részére 
szükséges információkról szóló tájékoztatást, az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, 
nyilatkozatok jegyzékét, az ajánlott igazolás- és nyilatkozatmintákat, valamint a szerződéstervezetet. 

22. Ajánlatkérő - a Kbt. 35. § (8)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások figyelembevételével - a 
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében a nyertes 
ajánlattevő(k)től nem követeli meg, valamint a nyertes ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé 
gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, így jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 140. §-
ában foglalt előírások nem alkalmazandóak. 

23. A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik. 

24. A közbeszerzési dokumentumok másra nem ruházhatók át és nem tehetők közzé.  

25. Ajánlatkérő a Kbt. 73.§ (4) bekezdése alapján rögzíti, hogy a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján 
érvénytelen az ajánlat különösen, ha nem felel meg azoknak a környezetvédelmi, szociális és 
munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív 
szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletében felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi 
rendelkezések írnak elő.  

Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a 
nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73.§ (4) bekezdés szerinti azon 
követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. Az ajánlattevőnek e 
követelményeknek való megfelelésről külön nyilatkozatot nem kell benyújtania. 

Ajánlattevő az alábbi szervektől kérhet tájékoztatás: 

Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, 
Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály; Munkavédelmi és Munkaügyi Osztály 
 
8000 Székesfehérvár, Mátyás kir. krt. 6. 
Postacím: 8050 Székesfehérvár, Pf. 373. 
tel: 06-22-511-000 
fax: 06-22-316-577 
E-mail: ffmu@fejer.gov.hu ffmmo@fejer.gov.hu 
 
Nemzetgazdasági Minisztérium, Munkafelügyeleti Főosztály 
Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály 
Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4. 
Ügyfélszolgálat tel.:06-1-795-5010 
E-mail:ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu  
 
Emberi Erőforrások Minisztériuma 
Székhely/Postacím: 1054 Budapest, Akadémia u. 3. 
Tel.: +36-1-795-1200  
E-mail: ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu  
  
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Budapesti Bányakapitányság 
Cím: 1145 Budapest Columbus u. 17-23. 
Postacím: 1145 Budapest Columbus u. 17-23. 
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Telefon: +36-1-373-1800  Fax: +36-1-373-1810 
E-mail: bbk@mbfh.hu 
 

26. Az ajánlat benyújtásával Ajánlatkérő úgy tekinti, hogy az ajánlattevő tudomásul vette az eljárást 
megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban tett előírásokat, különösen, de nem 
kizárólagosan a műszaki leírásban és a szerződéses feltételekben tett előírásokat.  

27. A közbeszerzési eljárás fajtájára tekintettel a benyújtott ajánlatnak maradéktalanul meg kell felelnie a 
műszaki leírás feltételeinek, eltérés esetén az ajánlat érvénytelen. A hiánypótlás vagy felvilágosítás 
megadása során javítható vagy pótolható az ajánlatban előforduló nem jelentős, egyedi 
részletkérdésre vonatkozó hiba vagy hiány, átalánydíjas szerződésre tekintettel az árazott 
költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető 
vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét és 
az értékeléskor [Kbt. 69. § (3) bekezdése] kialakuló sorrendet nem befolyásolja. 

28. A jelen közbeszerzési dokumentum mintákat tartalmaz annak érdekében, hogy az érvényes 
ajánlattételt megkönnyítse az Ajánlatkérő. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy 
Ajánlatkérő nem teszi kötelezővé az általa meghatározott dokumentumminták alkalmazását, az 
csupán javasolt az ajánlattevőknek. Ajánlatkérő javasolja az ajánlattevőnek, hogy a 
dokumentumminták helyességét minden esetben ellenőrizzék. Amennyiben az ajánlattevő a 
dokumentumminta mellőzésével kívánja ajánlatát megtenni, Ajánlatkérő kéri, hogy ajánlattevő 
fokozott figyelemmel járjon el az egyes dokumentumok tartalmi és formai megfelelősége érdekében. 
A közbeszerzési dokumentumban szereplő iratminták kitöltése és benyújtása javasolt, de az 
Ajánlatkérő által előírt valamennyi információt, adatot tartalmazó nyilatkozatot is elfogadja 
Ajánlatkérő, amennyiben az alkalmas az alkalmasság, illetve egyéb, az Ajánlatkérő, illetőleg 
jogszabály által előírt feltétel, körülmény fennállásának vagy hiányának megállapítására.  

29. Ajánlattevő felelőssége, hogy az ajánlat érvényességéhez szükséges dokumentumokat és 
igazolásokat, az ajánlat érvényességének egyértelmű megállapításához szükséges tartalommal 
Ajánlatkérő rendelkezésére bocsássa. 

30. A kért információk benyújtásáért az ajánlattevő felel, nem kielégítő információk következménye az 
ajánlat érvénytelenné minősítése lehet. 

31. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja szerint az Ajánlatkérőnek 
az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót és az alkalmasság igazolásában részt 
vevő szervezetet, aki az eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak 
nem megfelelő (hamis) adatot szolgáltat, vagy hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy a 
közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni 
az alkalmasságot vagy a kizáró okokat érintő igazolási kötelezettségének, amennyiben: 

a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az Ajánlatkérőnek a kizárásra, az alkalmasság 
fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az ajánlatok értékelésére 
vonatkozó döntését, és 

a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, vagy az 
adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna ismernie, hogy 
az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló igazolások 
tartalmának nem felel meg.  

Ilyen esetekben az ajánlat érvénytelennek minősül. 
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32. A Kbt. 47. § (2) bekezdésére tekintettel, ahol az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely 
dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum egyszerű másolatban is benyújtható. A követelés 
érvényesítésének alapjául szolgáló irato(ka)t (különösen: bankgarancia) ajánlatkérő eredeti vagy 
hiteles másolati példányban kéri benyújtani.  

33. A közbeszerzési dokumentumban szereplő szerződés-tervezetet nem kell kitölteni, sem az 
ajánlathoz csatolni. 

34. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 36.§ (1) bekezdésére, mely szerint: 

Az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban - részajánlattételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész 

tekintetében - 

• nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, 

• más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt, 

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

 

Ajánlatkérő a Kbt. 36. § (2) bekezdés alapján felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben a lefolytatott 

eljárás során a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a 

továbbiakban: Tpvt.) 11. §-a, vagy az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101. cikke szerinti 

rendelkezések nyilvánvaló megsértését észleli, vagy azt alapos okkal feltételezi, köteles azt jelezni a Gazdasági 

Versenyhivatalnak. 

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 

35. Bármely ajánlattevő – a megfelelő ajánlattétel érdekében – a közbeszerzési dokumentumokban 
foglaltakkal kapcsolatban az EKR-en keresztül kiegészítő tájékoztatást kérhet az Ajánlatkérőtől vagy 
az általa meghatározott szervezettől. A kiegészítő tájékoztatás vonatkozásában a Kbt. 56.§ (1)-(2) 
bekezdései irányadóak. 

A kiegészítő tájékoztatás válaszadásának megkönnyítése érdekében, kérjük, hogy 
kérdéseiket elektronikus szerkeszthető (*.doc(x)) formátumban is szíveskedjenek az EKR-
be felölteni. Ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmét, kizárólag elektronikus úton, 
az EKR-en keresztül nyújthatja be. A nem az EKR-ben benyújtott kiegészítő tájékoztatás 
iránti kérelmet (pl. telefax és/vagy email) ajánlatkérő nem tekinti kiegészítő 
tájékoztatáskérésnek és a válaszadáskor nem veszi figyelembe. Az ajánlatkérő a 
szabályosan benyújtott kérdésekre a választ az EKR-ben teszi hozzáférhetővé.  

36. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. szabályozása értelmében az Ajánlatkérő 
alkalmazottai nem jogosultak az eljárással kapcsolatosan szóban (pl. személyesen, vagy telefon 
útján) felvilágosítást adni, erre tekintettel az ilyen módon érkező megkeresésre az Ajánlatkérő a 
válaszadást megtagadja. Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem az ajánlattételi határidő lejárta 
előtt nem ésszerű határidőben érkezik be, a kiegészítő tájékoztatást az Ajánlatkérőnek nem kötelező 
megadnia. Az Ajánlatkérő – ha a válaszadáshoz és a válasz figyelembevételéhez nem áll megfelelő 
idő rendelkezésre – ilyenkor is élhet a Kbt. 52. § (3) bekezdésben foglaltak szerint az ajánlattételi 
határidő meghosszabbításának lehetőségével.  

37. A kiegészítő tájékoztatások, továbbá az ajánlatkérő saját hatáskörében végzett pontosításai a 
Közbeszerzési dokumentumok részévé válnak, így azok is kötelezően alkalmazandók és figyelembe 
veendők az ajánlattevők számára. 

A KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK TELJESSÉGE 
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38. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen közbeszerzési dokumentumok részét 
képezi – az ÚTMUTATÓ, a SZERZŐDÉS TERVEZET, valamint a 
NYILATKOZATMINTÁKON kívül – az Ajánlatkérő által elkészített RÉSZLETES MŰSZAKI 
LEÍRÁS/ TERVEK ÉS ÁRAZATLAN KÖLTÉSVETÉS. 

AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSE ÉS KÖLTSÉGE 

39. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költség kizárólag az ajánlattevőt terheli.  

40. Az ajánlatban bekért információk nyújtásáért az ajánlattevő felel, nem kielégítő információk 
közlésének következménye az ajánlat érvénytelenné nyilvánítása lehet. 

41. Ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után, ha ajánlatát hibásan, vagy a 
hiánypótlási felhívást követően is hiányosan, illetve oly módon nyújtja be, hogy az tartalmilag nem 
felel meg az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, és az ajánlattevői 
kérdésekre adott válaszokban, valamint a jogszabályban meghatározott feltételeknek. 

42. Az ajánlattevőnek nincs joga semmilyen, a közbeszerzési dokumentumokban kifejezetten megadott 
jogcímen kívüli egyéb – így különösen anyagi – igény érvényesítésére. A közbeszerzési eljárás 
eredményes, vagy eredménytelen befejezésétől függetlenül az Ajánlatkérővel szemben e 
költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye. 

43. Az Ajánlatkérő kifejezetten nyilatkozik, hogy az ajánlat elkészítéséért sem a nyertes ajánlattevőnek, 
sem másoknak nem fizet. 

AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS, ILLETVE A KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK MÓDOSÍTÁSA, 
AZ ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS VISSZAVONÁSA 

44. Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő, az ajánlattételi felhívás vagy a közbeszerzési dokumentumok 
módosításáról, valamint az ajánlattételi felhívás visszavonásáról az eredeti ajánlattételi határidő 
lejárta előtt közvetlenül, egyidejűleg EKR-en keresztül tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, 
amelyeknek az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást megküldte.  

45. Az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig ajánlatát módosíthatja, vagy visszavonhatja.  

AZ AJÁNLATOK BENYÚJTÁSÁNAK LEGFONTOSABB KÖVETELMÉNYEI 

46. Az eljárást megindító felhívásban megjelölt időpontig az ajánlat EKR-ben történő 
elkészítéséért és benyújtásáért a felelősség az ajánlattevőt terheli. Az ajánlatnak az 
ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés 
időpontjáról az EKR visszaigazolást küld. A határidőn túl érkezett ajánlatok a Kbt. 73. § (1) 
bekezdés a) pontja alapján érvénytelenek. 

47. Az ajánlattevőnek az ajánlatát az EKR ajánlat benyújtására szolgáló funkciója 
alkalmazásával kell ajánlatként benyújtania. Az egyéb módon benyújtott dokumentum nem 
minősül ajánlatnak. 

48. Az ajánlatban nem lehetnek közbeiktatások, törlések vagy átírások, kivéve az ajánlattevő által tett 
hibakiigazításokat. Az ilyen kiigazításokat az ajánlatot aláíró személy(ek)nek, vagy az arra 
meghatalmazott személy(ek)nek a kézjegyükkel kell ellátnia/ellátniuk a közbeiktatás, törlés vagy 
átírás dátumának feltüntetésével. 
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49. Az ajánlatban lévő, minden – az ajánlattevő által készített – dokumentumot (nyilatkozatot) a 
végén alá kell írnia az adott szervezetnél erre jogosult(ak)nak (cégszerű aláírás) vagy olyan 
személynek, vagy személyeknek, aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. 
(Nem minősül cégszerű aláírásnak a nyilatkozat aláírás bélyegzővel történő ellátása.) 

50. Az ajánlattétel kötelező eleme a felolvasólap valamint az EKR-ben a „benyújtandó iratok-jegyzéke” 
felületen meghatározott egyéb dokumentumok. Ezen dokumentumok ajánlathoz csatolásának 
hiánya az ajánlat érvénytelennek nyilvánítását eredményezi, amennyiben a felmerült hiányosságok 
pótlását ajánlattevő felhívásra sem teljesíti. A felolvasólap kitöltésének hiánya szintén az ajánlat 
érvénytelenségét eredményezi, ahol a Kbt. 71.§-a alapján az értékelésre kerülő részszempontokra 
tett megajánlások vonatkozásában hiánypótlásra nincs lehetőség. 

51. Amennyiben egyes nyilatkozatokat a Kbt., a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, a közbeszerzési 
dokumentumok szerint az alvállalkozónak vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő egyéb 
szervezetnek kell megtennie, abban az esetben az ajánlattevőre megadott nyilatkozatminta 
értelemszerűen módosítható/módosítandó. 

52. Az ajánlatkérő által a közbeszerzési eljárás során előírt dokumentum benyújtható az EKR-ben 
kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy – amennyiben az adott dokumentumra űrlap nem 
áll rendelkezésre – a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában. Utóbbi 
esetben a nyilatkozat csatolható az EKR-ben legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással 
ellátott dokumentumként is, azonban fokozott biztonságú elektronikus aláírás használata nem 
kötelező, elegendő a cégszerű aláírással ellátott nyilatkozat is. 

Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként, a nyilatkozat 
megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján 
kell az ajánlat részeként megtenni, az űrlap használata kötelező. 

Űrlap használata esetén külön aláírás nem történik. Az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlapot 
vélelem alapján az érintett szervezet, illetve a gazdasági szereplő eredeti nyilatkozatának kell 
tekinteni. 

Annak érdekében, hogy a gazdasági szereplők által benyújtott dokumentumok tartalmát meg tudja 
jeleníteni, a közbeszerzési dokumentumokban az ajánlatkérő előírja az EKR-ben csatolt formában 
benyújtandó elektronikus dokumentumok jellemzőire, így különösen a fájlformátumra vonatkozó 
alábbi követelményeket: csatolt formában benyújtandó elektronikus dokumentumok fájl formátuma 
kizárólag pdf. formátum lehet. 

Ajánlatkérő szerkeszthető fájlformátum alkalmazását és benyújtását kizárólag azon dokumentumok 
esetében fogadja el, amelyek esetében a szerkeszthető fájlformátumban történő benyújtást 
kifejezetten előírta. 

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, arra, hogy az informatikai követelményektől az 
ajánlattevők csak és kizárólag saját felelősségükre térhetnek el. Ajánlatkérő a 424/2017. (XII.19) 
Korm. rendelet 11. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakat megfelelően alkalmazza. 
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Amennyiben az EKR-ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget a közbeszerzési 
dokumentumokban meghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok informatikai 
jellemzőire vonatkozó követelményeknek, de az ajánlatkérő számára olvasható, illetve 
megjeleníthető, az ajánlatkérő - ha azt nem tartja szükségesnek - nem köteles hiánypótlásra felhívni 
az ajánlattevőt, és úgy kell tekinteni, hogy az ajánlat megfelelt az előírt követelményeknek. 
Amennyiben az ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget az előírt informatikai 
követelményeknek és az ajánlatkérő számára nem olvasható, illetve jeleníthető meg, ez nem 
tekinthető formai hiányosságnak, azt úgy kell kezelni, mintha az ajánlattevő az érintett 
dokumentumot nem nyújtotta volna be és a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó szabályaira 
figyelemmel kell eljárni. 

Amennyiben az EKR-ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum eleget tesz a közbeszerzési 
dokumentumokban meghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok informatikai 
jellemzőire vonatkozó követelményeknek, de az egyéb okból nem olvasható, illetve nem jeleníthető 
meg, az ajánlattevőt fel kell hívni az ajánlat olvashatóságához és megjeleníthetőségéhez szükséges 
szoftver megnevezésére. Az ajánlatkérő - ha a közbeszerzési dokumentumokban eltérően nem 
rendelkezik - csupán általánosan hozzáférhető, ingyenes vagy szabad szoftvert köteles igénybe venni 
az ajánlatok olvasásához és megjeleníthetőségéhez az ajánlattevő előbbi nyilatkozata alapján. 
Amennyiben a dokumentum tartalma ezt követően sem határozható meg, azt úgy kell kezelni, 
mintha az ajánlattevő az érintett dokumentumot nem nyújtotta volna be és a Kbt. hiánypótlásra 
vonatkozó szabályaira figyelemmel kell eljárni. 

53. Az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak nem 

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

ajánlattevő kizárását és a Kbt. által e tekintetben meghatározott jogkövetkezményeket vonja maga 

után, amennyiben a felmerült hiányosságok pótlását ajánlattevő felhívásra sem teljesíti. 

54. A különböző devizák forintra történő átszámításával összefüggésben ajánlatkérő az ajánlati felhívás 

feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat 

alkalmazza. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az 

átszámítást tartalmazó iratot az ajánlathoz kell csatolni. 

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS NYELVE 

55. Az ajánlattétel kizárólag magyar nyelven fogadható el, az eltérő nyelven benyújtott hatósági 
igazolásokat, nyilatkozatokat, referenciákat stb. az ajánlatkérő nem veszi figyelembe, csak akkor, ha 
ezekhez magyar nyelvű fordítást is csatolnak. Ebben az esetben az ajánlattevőnek nyilatkoznia 
kell a fordítás szöveghűségéről is, vagy aláírásával igazolnia kell, hogy a fordítás szöveghűségéért 
felelősséget vállal. Az ajánlatba csatolt egyes dokumentumokban feltüntetett tulajdonneveket 
Ajánlattevőknek nem kell lefordítaniuk az ajánlattétel nyelvére, azok az eredeti (anyanyelven) is 
feltüntethetők. 

HELYSZÍNI BEJÁRÁS 

56. Az ajánlatkérő helyszíni bejárást biztosít az eljárást megindító felhívásban megadott időpontban és 
helyszínen. 

57. A helyszíni bejáráson a megjelent gazdasági szereplő a helyszínt megtekintheti, azonban a helyszíni 
bejáráson sem kérdezésre, sem válaszra nincs lehetőség. Ezt követően a kiegészítő tájékoztatást az 
ajánlattevők írásban tehetik fel. 
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AZ AJÁNLATOK BONTÁSA 

58. Az Ajánlattevőnek kizárólag elektronikus úton, az EKR-ben van lehetősége az ajánlat benyújtásra. 
Határidőben benyújtott ajánlatnak az az ajánlat tekinthető, amely az ajánlattételi határidő lejártáig az 
EKR-be benyújtásra kerül.  

59. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld. Az ajánlattételi határidő lejártának 
időpontját követően 2 óra elteltével kerül sor az ajánlatok bontására, oly módon, hogy az 
EKR-ben a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé 
válnak. Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében, a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat 
az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok 
az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi. 

HIÁNYPÓTLÁS, FELVILÁGOSÍTÁS KÉRÉS, AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG 

60. Ajánlatkérő rögzíti, hogy az EKR használatához a rendszerben az arra jogosult személy részéről 
történő regisztráció szükséges. Ajánlatot tenni az EKR-ben csak regisztrált gazdasági szereplő tud.  

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatkérő és az ajánlattevők között a 
közbeszerzési eljárással kapcsolatos, a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott írásbeli 
kommunikáció - ha a Kbt.-ből vagy az EKR rendeletből más nem következik - elektronikus úton, 
az EKR-ben történik. 

Az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében az ajánlatkérő szervezet vagy - az 
ajánlatot a rendszerben benyújtó gazdasági szereplő esetében - a gazdasági szereplő képviselőjének 
kell tekinteni azt a személyt, aki az EKR-ben az ajánlatkérő szervezet vagy gazdasági szereplő 
részéről a nyilatkozattételhez szükséges hozzáféréssel és jogosultsággal rendelkezik. Az EKR-ben 
kitöltött elektronikus űrlapot e vélelem alapján az ajánlatkérő szervezet, illetve a gazdasági szereplő 
eredeti nyilatkozatának kell tekinteni. 

61. Az ajánlatkérő csak a Kbt. és a közbeszerzési dokumentumok által meghatározott írásos formában 
adhat tájékoztatást az ajánlattevőnek az EKR-en keresztül, így a későbbiekben pl. telefonon érkező 
kérdésekre az esélyegyenlőség elvének megfelelően nem áll módjában választ adni. 

HIÁNYPÓTLÁS, FELVILÁGOSÍTÁS KÉRÉS, AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG 

62. Ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, 
valamint az ajánlatokban található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások 
tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőktől felvilágosítást kér. 

63. A hiányok pótlása – melyek során az ajánlatban szereplő iratokat módosítani és kiegészíteni is lehet 
– csak arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen az eljárást megindító felhívás, a közbeszerzési 
dokumentumok vagy a jogszabályok előírásainak. 

64. Mindaddig, amíg bármely ajánlattevő számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására határidő 
van folyamatban, az ajánlattevő pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az Ajánlatkérő nem 
hívta fel hiánypótlásra. 

65. A hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása: 

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

b) annak során az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses 
kötelezettsége végrehajtásának módjára vagy a szerződés más feltételeire vonatkozó 
dokumentum tekintetében csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba 
javítható vagy hiány pótolható, továbbá átalánydíjas szerződés esetén az árazott 
költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és egységára pótolható, módosítható, 
kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés 
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alá eső részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem 
befolyásolja. 

66. A hiánypótlás és a felvilágosítás kérés az EKR-ben történik és csak az EKR-ben teljesíthető. 
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Hiánypótlás összeállítása eljárási 
cselekmény alkalmazása során fokozott körültekintéssel járjanak el, tekintettel arra, hogy 
ez az eljárási cselekmény a benyújtott ajánlat teljes tartalmát ismételten szerkeszthetővé 
teszi. 

Ajánlatkérő a hiánypótlások benyújtását követően ismételten teljes terjedelmében ellenőrizni fogja a 
benyújtott dokumentumokat, ajánlatokat. 

67. Az ajánlati kötöttség ideje: Az ajánlattevők 60 (hatvan) napig kötve vannak ajánlatukhoz. Az 
ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártakor kezdődik. Minden ennél rövidebb ideig érvényes 
ajánlatot az Ajánlatkérő a feltételeket nem kielégítőként visszautasít. Az ajánlatok elbírálásáról szóló 
írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történő megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és – 
amennyiben Ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során a következő ajánlatot tevő szervezetet 
(személyt) is megjelölte az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben – a második 
legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további 60 nappal meghosszabbodik. 

 ELEKTRONIKUS KÖZBESZERZÉSI RENDSZER HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ 
SPECIÁLIS SZABÁLYOK 

68. Dokumentumok formátuma, informatikai jellemzők: Ahol a Kbt. vagy annak felhatalmazása 
alapján megalkotott jogszabály alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely 
dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható az EKR-ben kitöltött elektronikus 
űrlap alkalmazásával, vagy - amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén 
elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre - a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus 
másolata formájában.  

69. Amennyiben az EKR-ben az adott dokumentumra vonatkozó elektronikus űrlap a nyilatkozattétel 
nyelvén nem áll rendelkezésre, a nyilatkozat csatolható az EKR-ben legalább fokozott biztonságú 
elektronikus aláírással ellátott dokumentumként is, az ajánlatkérő azonban - az olyan nyilatkozat, 
amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló 
nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat) kivételével - nem követelheti meg 
elektronikus aláírás alkalmazását. 

70. Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat 
megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az 
ajánlat vagy részvételi jelentkezés részeként megtenni. Ha az adott nyilatkozatra az EKR-ben 
elektronikus űrlap áll rendelkezésre, azt akkor is ki kell tölteni, ha az ajánlatkérő az adott nyilatkozat 
más nyelven történő benyújtását is lehetővé teszi az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben, és az 
ajánlattevő vagy részvételre jelentkező eltérő nyelvű nyilatkozatot csatol a rendszerben. Ebben az 
esetben, ha az elektronikus űrlap magyar nyelven kerül kitöltésre, azt a csatolt nyilatkozat felelős 
fordításának kell tekinteni. 

71. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az EKR-ben legfeljebb 25MB/dokumentum feltöltése 
lehetséges. 

72. FELHÍVJUK TOVÁBBÁ AZ AJÁNLATTEVŐK FIGYELMÉT, HOGY AZ EKR-BE 
FELTÖLTÉSRE KERÜLŐ DOKUMENTUMOK ELNEVEZÉSÉNÉL NE 
HASZNÁLJANAK ÉKEZETES BETŰKET, VALAMINT KÜLÖNLEGES 
KARAKTEREKET, MERT AZ ILYEN KARAKTEREK HASZNÁLATA AZT 
EREDMÉNYEZHETI, HOGY AJÁNLATKÉRŐ NEM TUDJA A 
DOKUMENTUMOKAT MEGNYITNI!!! 
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73. Ahol a Kbt. vagy annak végrehajtási rendelete közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági kamara által 
hitelesített nyilatkozat benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható a papír alapon hitelesített 
dokumentum egyszerű elektronikus másolataként vagy olyan formában is, ahol a papír alapon vagy 
legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással elektronikus úton megtett nyilatkozatot 
közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági kamara - legalább fokozott biztonságú elektronikus 
aláírással vagy bélyegzővel - elektronikusan látta el hitelesítéssel. 

74. Az ajánlatkérő a Kbt. 47. § (2) bekezdésétől eltérően elektronikus eljárás esetén azt írhatja elő, hogy 
az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál 
(különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus 
okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű 
magánokirat követelményeinek. A polgári perrendtartásól szóló 2016. évi CXXX. törvény 325.§ (1) 
bekezdése alapján teljes bizonyító erejű magánokiratnak fogadja el az alábbi dokumentumokat: 

a) az elektronikus okiraton az aláíró a minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló 
fokozott biztonságú elektronikus aláírását vagy bélyegzőjét helyezte el, és - amennyiben 
jogszabály úgy rendelkezik - azon időbélyegzőt helyez el; 

b) az elektronikus okiratot az aláíró a Kormány rendeletében meghatározott azonosításra 
visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással hitelesíti, vagy 

c) olyan, törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott szolgáltatás keretében jött 
létre, ahol a szolgáltató az okiratot a kiállító azonosításán keresztül a kiállító személyéhez 
rendeli és a személyhez rendelést a kiállító saját kezű aláírására egyértelműen 
visszavezethető adattal együtt vagy az alapján hitelesen igazolja; továbbá a szolgáltató az 
egyértelmű személyhez rendelésről kiállított igazolást elektronikus dokumentumba 
kapcsolt, elválaszthatatlan záradékba foglalja és azt az okirattal együtt legalább fokozott 
biztonságú elektronikus bélyegzővel és legalább fokozott biztonságú időbélyegzővel látja el. 

75. Az EKR-ben az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként 
hozta létre a felolvasólapot, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles 
az ajánlat részeként kitölteni és benyújtani. 

76. Ahol az EKR az ajánlatkérő által létrehozandó dokumentumra elektronikus űrlapot biztosít 
és Ajánlatkérő ezen dokumentumok kötelező benyújtásáról rendelkezik vagy az EKR-ben 
az erre szolgáló lehetőségével élve az Ajánlatkérő további űrlapokat hoz létre, az ajánlattevő 
kizárólag az elektronikus űrlap alkalmazásával nyújthatja be a nyilatkozatát.  

77. Közös ajánlattétel esetén, annak érdekében, hogy elektronikus űrlapként legyen lehetőség a 
közös ajánlattevő nevében nyilatkozatot tenni a közös ajánlattevőket képviselő 
ajánlattevőnek, a közös ajánlattevőket a Gazdasági szereplők adatainak rögzítésére 
szolgáló felületen az EKR-ben meg kell adni. 

A Kbt. 66.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozat esetében a nyilatkozat űrlapon kell jelölni, 
hogy a nyilatkozat a közös ajánlattevők nevében megtett nyilatkozat. 

78. Abban az esetben, amennyiben az EKR-ben, az ajánlat részeként benyújtandó nyilatkozat, 
részletes árajánlat, értékelési szempontra tett vállalásokat tartalmazó nyilatkozat, 
dokumentumként kerül csatolásra (tehet nem az EKR-ben biztosított űrlapok kitöltésével 
teszi meg nyilatkozatát az ajánlattevő), úgy a dokumentum cégszerűen aláírva, kizárólag 
.pdf formátumban Adobe Acrobat Reader 5.0. vagy a szoftver frissebb verziójával, illetve 
mindenki számára ingyenesen hozzáférhető szoftverrel olvasható módon nyújtható be az 
ajánlat részeként. 
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79. Az elektronikusan megküldött dokumentum beérkezésének tényéről az EKR haladéktalanul 
automatikus elektronikus visszaigazolást küld. Az elektronikus dokumentum beérkezésének ideje az 
automatikus visszaigazolásban szereplő időpont. 

80. Az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében az ajánlatkérő szervezet vagy - 
az ajánlatot a rendszerben benyújtó gazdasági szereplő esetében - a gazdasági szereplő 
képviselőjének kell tekinteni azt a személyt, aki az EKR-ben az ajánlatkérő szervezet vagy 
gazdasági szereplő részéről a nyilatkozattételhez szükséges hozzáféréssel és jogosultsággal 
rendelkezik. Az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlapot e vélelem alapján az ajánlatkérő 
szervezet, illetve a gazdasági szereplő eredeti nyilatkozatának kell tekinteni. 

81. Kommunikáció: Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatkérő és az 
ajánlattevők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos, a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében 
szabályozott írásbeli kommunikáció - ha a Kbt.-ből vagy az EKR rendeletből más nem következik - 
elektronikus úton, az EKR-ben történik. 

82. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy az EKR-be bejelentkezve elérhető 
https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas menüpontban található felhasználói kézikönyvet 
alaposan tanulmányozzák át ajánlattétel során és amennyiben az EKR használatával 
kapcsolatosan technikai kérdésük merül fel az EKR Ügyfélszolgálatát keressék. 

83. Az Ügyfélszolgálat elérhetőségei: 

• Üzemeltető ügyfélszolgálati e-mail-címe: helpdesk@nekszt.hu  

• Üzemeltető ügyfélszolgálati telefonszáma: +36/1-465-8899 (munkanapokon 8:00-16:00) 

• EKR-használat jogi támogatása: ekr@me.gov.hu  

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

• Üzemeltetői weboldal: www.nekszt.hu 

 

84. Az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolásának 
körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon 
ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus 
úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi 
eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül 
vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban 
benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben 
megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki. 

85. Az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig ajánlatát módosíthatja, vagy visszavonhatja. 
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlat visszavonása esetében az 
ajánlattevőknek a korábban benyújtott ajánlatot az új ajánlat megtétele előtt vissza kell 
vonnia, mely az EKR-ben az ajánlatnak a szerkesztésre való visszanyitásával technikailag 
megtörténik. 

86. Számítási hiba javítása: Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (11) bekezdését azzal az eltéréssel alkalmazza, 
hogy ha az ajánlatban az értékelésre kiható számítási hibát észlel – a hiba és a javítandó érték, 
valamint a javítás eredményeként meghatározott érték megjelölésével –, felhívja az ajánlattevőt 
annak javítására. A számítási hiba javításának az eredményét az ajánlatkérő akként állapítja meg, 
hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve 
kiszámítja az összesített ellenértéket vagy más – az ajánlatban megtalálható számításon alapuló – 
adatot. Érvénytelen az ajánlat, ha a számítási hiba javítását nem, vagy nem az előírt határidőben, 
vagy továbbra is hibásan teljesítették. 
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ÜZLETI TITOK 

87.  Ajánlattevő a Kbt. 44. § (1) alapján az ajánlatban, hiánypótlásban vagy felvilágosításában, valamint a 
72. § szerinti indokolásban az EKR-ben erre biztosított funkció használatával, üzleti titkot (ideértve 
a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti 
titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a 
gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági 
szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben 
részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen 
módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem 
megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. Ajánlattevő nem 
nyilváníthatja üzleti titoknak a Kbt. 44. § (2) bekezdés szerinti adatokat, továbbá a Kbt. 44. § (3) 
bekezdés alapján 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. A gazdasági szereplő 
az üzleti titkot tartalmazó, EKR-ben erre szolgáló funkció útján elkülönített irat esetében 
nyilatkozatot, illetve indokolást köteles EKR-en keresztül egyidejűleg benyújtani, 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. 
Ajánlattevő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum 
elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót alkalmazza. 

88. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a gazdasági szereplő meghatározott információk, adatok üzleti 
titokká nyilvánítása során az Kbt. 44. § (1)-(3) bekezdésben foglaltakat nem tartotta be, az 
ajánlatkérő hiánypótlás keretében köteles felhívni az érintett gazdasági szereplőt a megfelelő 
tartalmú dokumentum benyújtására. Ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet a Kbt. 73. § (1) 
bekezdés f) pont fa) alpontjára, mely szerint az ajánlat érvénytelen, ha az ajánlattevő valamely adatot 
a 44. § (2)-(3) bekezdésébe ütköző módon minősít üzleti titoknak és ezt az ajánlatkérő hiánypótlási 
felhívását követően sem javítja. 

89. A gazdasági szereplőknek minden dokumentum feltöltés esetén lehetősége van jelezni, hogy az 
adott dokumentum tartalmát üzleti titokként kéri kezelni, vagy sem.  

90. Felhívjuk a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az üzleti titok jelölést csak abban az esetben 
alkalmazzák, amennyiben a Kbt. 44.§-ában meghatározott feltételek fennállnak. 

AJÁNLAT ALÁÍRÁSA, VÁLTOZÁSBEJEGYZÉS 

91. Az EKR-ben a nem elektronikus űrlapon megtett nyilatkozatok vonatkozásában az ajánlatot és az 
egyéb az ajánlattevő vagy más gazdasági szereplő által megtett nyilatkozatokat a cégjegyzésre 
jogosult képviselő az aláírási címpéldányon vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintán 
feltüntetetteknek megfelelően, cégszerűen kell aláírnia. 

92. Az ajánlatban nyilatkozatot aláíró cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányának, 
vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintájának egyszerű másolatát az ajánlathoz csatolni 
kell. (Aláírásminta vonatkozásában irányadó jogszabályi hivatkozás a cégnyilvánosságról, a bírósági 
cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ct.) 9. § (1) bekezdés.) Amennyiben 
az ajánlatot az arra jogosult által adott meghatalmazás alapján a cégkivonatban szereplő személytől 
eltérő személy jegyzi, abban az esetben kérjük, hogy a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 
meghatalmazást igazoló dokumentumot is szíveskedjenek mellékelni. 
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93. Kizárólag az ajánlatkérő által az EKR-ben biztosított elektronikus űrlap útján nyújtható be az 
ajánlattevőnek a változásbejegyzési eljárásról szóló nyilatkozata. (Közös ajánlattétel esetén a 
nyilatkozatot az EKR-ben ajánlattevőnként kell megtenni.) Folyamatban lévő cégbírósági 
változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak 
érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás [=ún. „e-tértivevény” és/vagy az „Informatikai 
vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentum 1-1 .pdf formátumú példányát, továbbá .xml file-
ként a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentum 1 példányát (mellékletek nélkül)] 
csatolandó az ajánlatban.  

94. Amennyiben ajánlattevő tekintetében (amennyiben cégjogi formában működnek) nincs folyamatban 
lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás, abban az esetben az erre vonatkozó nemleges tartalmú 
változásbejegyzési nyilatkozat megtétele szükséges. 

EGYENÉRTÉKŰSÉG 

95. Amennyiben az eljárást megindító felhívásban vagy a műszaki leírásában valamely gyártmányú vagy 
eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa 
nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra 
vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó utalás történt, az kizárólag a beszerzés 
tárgyának egyértelműsítését szolgálja. Ajánlatkérő minden olyan megajánlást elfogad, amely az 
eljárást megindító felhívásban vagy a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottakkal 
szakmailag – műszakilag egyenértékű megoldást képvisel. Ilyen esetben „vagy azzal egyenértékű” 
kitételt minden esetben érteni kell az előírt paraméter mellett. Az egyenértékűséget ajánlattevőnek 
igazolnia kell az ajánlatában. (321/2015. Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés) 

AZ AJÁNLATBAN AZ AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK 

 Kötelezően benyújtandó, ajánlatkérő által EKR-ben létrehozott űrlapok: 

− Felolvasólap 

Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen 
szerepeltetni kell a Kbt. 68. § (4) bekezdése alapján azokat a főbb számszerűsíthető adatokat, 
amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek. A felolvasólapra vonatkozóan 
Ajánlatkérő az EKR-ben űrlapot bocsát rendelkezésre, amelyet az ajánlattevő az elektronikus 
űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni. 

− NYILATKOZAT a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint 

Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi 
felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai feltételeire 
vonatkozóan. Ajánlatkérő az EKR-ben űrlapot bocsát rendelkezésre, amelyet az ajánlattevő az 
elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni. 

- EEKD 

Ajánlattevő az ajánlatához Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot köteles csatolni az 
alkalmasság és a kizáró okok előzetes igazolása érdekében. Felhívjuk a figyelmet Ha egy 
ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira 
támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek képviseletében a 
formanyomtatványt az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nyújtja be.  

A kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek körében az alkalmassági 
feltételek vonatkozásában csak azokról szükséges nyilatkozni, amelyeket az ajánlattevő vagy 
igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. Ajánlatkérő az EKR-ben űrlapot bocsát 
rendelkezésre, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként 
kitölteni. 

− NYILATKOZAT kizáró okok tekintetében 
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Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá 
eső alvállalkozót. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más 
szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles 
benyújtani az ajánlattételi felhívásban foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az 
alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az egységes európai közbeszerzési 
dokumentum benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti 
nyilatkozati kötelezettségének. Ajánlatkérő az EKR-ben űrlapot bocsát rendelkezésre, amelyet az 
ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni. 

− NYILATKOZAT kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontja tekintetében 

Ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjának kb) és kc) alpontja tekintetében nyilatkoznia 
kell. Ajánlatkérő az EKR-ben űrlapot bocsát rendelkezésre, amelyet az ajánlattevő az elektronikus 
űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni 

− NYILATKOZAT folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról ajánlattevő, 

vonatkozásában 

Ajánlattevő folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz a 321/2015. (X.30.) 
Korm. rendelet 13. §-a szerint csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet 
és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 

Ajánlatkérő az aláírási jogosultságok ellenőrzése céljából az ajánlattevő(k) adatait a www.e-
cegjegyzek.hu weboldalon ellenőrzi.  Ajánlatkérő az EKR-ben űrlapot bocsát rendelkezésre, 
amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni. 

− Közös Ajánlattevők együttműködési megállapodása  

Közös ajánlat esetén a közös ajánlattevők közötti megállapodást az ajánlathoz csatolni kell, 
melyben a közös ajánlattevők szabályozzák egymás közötti és az ajánlatkérővel való 
kapcsolatukat.  

− Ajánlattevő tekintetében az ajánlathoz csatolni kell a cégaláírási nyilatkozat (közjegyzői aláírás-
hitelesítéssel ellátott címpéldány) vagy a Ctv. 9. §-a szerinti, ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos 
által ellenjegyzett aláírás-minta vagy a letelepedése szerinti országában elfogadott más, a 
cégjegyzésre jogosultságot igazoló dokumentum egyszerű másolatát az ajánlatot aláíró (vagy arra 
meghatalmazást adó), cég képviseleti jogosultsággal rendelkező személytől. A cégkivonatban vagy 
a letelepedés országában elfogadott más, a cégjegyzésre jogosultságot igazoló dokumentumban 
nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az 
ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos 
meghatalmazás eredeti vagy egyszerű másolati példánya csatolandó, (Ajánlatkérő kizárólag azon 
személy(ek) aláírási címpéldányát, aláírás mintáját kéri benyújtani, aki(k) az ajánlatban 
kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesz(nek), vagy mint cégjegyzésre jogosult képviselő(k) 
meghatalmazást ad(nak) olyan személy(ek)nek, aki(k) az ajánlatban meghatalmazottként ír(nak) 
alá). 

A cégnek nem minősülő jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 
ajánlattevő az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő képviselő képviseleti jogának igazolását és 
aláírás mintáját a rá vonatkozó jogszabályok szerint. Amennyiben az aláíró/szignáló személy nem 
a képviseletre jogosult személy, úgy csatolni kell az általa aláírt meghatalmazást legalább teljes 
bizonyító erejű magánokirat formában, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását. 

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdése értelmében „a 
magánokirat az ellenkező bebizonyításáig teljes bizonyítékul szolgál arra, hogy kiállítója az abban 
foglalt nyilatkozatot megtette, illetőleg elfogadta, vagy magára kötelezőnek ismerte el, feltéve, 
hogy az alábbi feltételek valamelyike fennáll:  

a) a kiállító az okiratot saját kezűleg írta és aláírta, 

b) két tanú igazolja, hogy az okirat aláírója a részben vagy egészben nem általa írt okiratot előttük írta alá, vagy 
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aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el; igazolásként az okiratot mindkét tanú aláírja, továbbá az 
okiraton a tanúk nevét és lakóhelyét - ennek hiányában tartózkodási helyét - olvashatóan is fel kell tüntetni, 

c) az okirat aláírójának aláírását vagy kézjegyét az okiraton bíró vagy közjegyző hitelesíti, 

d) az okiratot a jogi személy képviseletére jogosult személy a rá vonatkozó szabályok szerint megfelelően aláírja, 

e) ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos az általa készített okirat szabályszerű ellenjegyzésével bizonyítja, hogy az 
okirat aláírója a más által írt okiratot előtte írta alá vagy aláírását előtte saját kezű aláírásának ismerte el, 

f) az elektronikus okiraton az aláíró a minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú 
elektronikus aláírását vagy bélyegzőjét helyezte el, és - amennyiben jogszabály úgy rendelkezik - azon időbélyegzőt 
helyez el, 

g) az elektronikus okiratot az aláíró a Kormány rendeletében meghatározott azonosításra visszavezetett 
dokumentumhitelesítés szolgáltatással hitelesíti, vagy 

h) olyan, törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott szolgáltatás keretében jött létre, ahol a szolgáltató az 
okiratot a kiállító azonosításán keresztül a kiállító személyéhez rendeli és a személyhez rendelést a kiállító saját 
kezű aláírására egyértelműen visszavezethető adattal együtt vagy az alapján hitelesen igazolja; továbbá a 
szolgáltató az egyértelmű személyhez rendelésről kiállított igazolást elektronikus dokumentumba kapcsolt, 
elválaszthatatlan záradékba foglalja és azt az okirattal együtt legalább fokozott biztonságú elektronikus 
bélyegzővel és legalább fokozott biztonságú időbélyegzővel látja el. 

− Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés tekintetében 

Az ajánlatban meg kell jelölni (az a) pont esetében nemleges nyilatkozat benyújtása is szükséges): 

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót 
kíván igénybe venni, 

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

Ajánlatkérő az EKR-ben űrlapot bocsát rendelkezésre, amelyet az ajánlattevő az elektronikus 
űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni. 

- Nyilatkozat a Kbt. 65.§ (7) bekezdése tekintetében 

Ajánlattevő az ajánlatában köteles nyilatkozni, hogy mely alkalmassági követelmények tekintetében 
támaszkodik kapacitást biztosító szervezetekre. Ajánlatkérő az EKR-ben űrlapot bocsát 
rendelkezésre, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként 
kitölteni. 

− EKR-ben elkülönített funkció az üzleti titokra vonatkozóan: 

Ajánlattevő a Kbt. 44. § (1) bekezdés szerint az ajánlatában, hiánypótlásban, valamint a Kbt. 72. §-
a szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) 
[Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó 
irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági 
szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az 
üzleti titkot tartalmazó, EKR-ben erre szolgáló funkció útján elkülönített irat esetében 
nyilatkozatot, illetve indokolást köteles EKR-en keresztül egyidejűleg benyújtani, 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. 

Ajánlattevő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum 
elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót alkalmazza. 

Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a Kbt. 44. § (1) bekezdésben 
foglaltakon túlmenően a Kbt. 44. § (2)-(3) bekezdéseire is figyelemmel jelölhetik meg ajánlatuk 
üzleti titkot tartalmazó részét. 
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− Nyilatkozat felelősségbiztosításról 

Ajánlatkérő kéri az Ajánlattevőtől származó szándéknyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy 
ajánlattevő nyertessége esetén a megkövetelt szakmai felelősségbiztosítást megköti, vagy 
meglévő szakmai felelősségbiztosítását kiterjeszti a szerződés tárgya szerinti tevékenységi körre és 
a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan. Ajánlatkérő az EKR-ben űrlapot bocsát 
rendelkezésre, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként 
kitölteni. 

− Nyilatkozat biztosítékról 

A biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról ajánlattevőnek az ajánlatban a Kbt. 
134.§ (5) bekezdése alapján nyilatkoznia kell. Ajánlatkérő az EKR-ben űrlapot bocsát 
rendelkezésre, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat 
részeként kitölteni. 

− Nyilatkozat értékelési szempontra jelölt szakemberekről 

Ajánlattevőnek már az ajánlatában nyilatkoznia kell az értékelési szempontra jelölt szakemberek 
vonatkozásában. Az értékelési szempontra jelölt szakember tekintetében be kell nyújtani a 
szakember saját kézzel aláírt önéletrajzát, a végzettséget/képzettséget igazolód dokumentumok 
másolatát is. Ajánlatkérő a nyilatkozatmintát papír alapon rendelkezése bocsátja, amelyet az 
ajánlathoz. pdf formátumban kel csatolni. 
 

Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak alapján történő felhívására benyújtandó 
iratminták: 

  
- Kizáró okok hiányát igazoló nyilatkozat ajánlattevő részéről (Kbt. 62. § (1) bekezdés a) és e) pont, 

továbbá (2) bekezdés)  
- Referencia igazolás  
- Nyilatkozat szakemberekről  
- Szakemberek szakmai önéletrajza és rendelkezésre állási nyilatkozat 

 

− Ajánlattevőnek a szakmai ajánlat részeként tételes árazott költségvetést kell készítenie és 
csatolnia. 

Ajánlatkérő kéri Ajánlattevőt, hogy az ajánlat elkészítése során a műszaki dokumentáció részét 
képező .xls formátumban rendelkezésre bocsátott tételes árazatlan költségvetést használja 
fel! 

Ajánlatkérő kiemelten felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy a szakmai ajánlatának elkészítése során 
az alábbiakat vegye figyelembe: 

• Amennyiben az Ajánlatkérő által kiadott tételes árazatlan költségvetésben, illetve műszaki 
leírásban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, 
személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás szerepel, az a 
közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt és 
Ajánlatkérő természetesen azzal műszakilag egyenértékű dolgot, terméket, tevékenységet, 
stb. is elfogad. (Az említett egyenértékűségi igazolások figyelembe vételével) 

• A Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja értelmében a hiánypótlás vagy felvilágosítás megadása 
során az ajánlatban előforduló olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba, 
átalánydíjas szerződésre tekintettel az árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely 
tétele és egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek 
változása a teljes ajánlati árat, vagy annak értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők 
között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja. 
 

− Nyilatkozat felelős fordításról és a felelős fordítás csatolása (adott esetben) 
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96. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő 

köteles elfogadni, ha az ajánlattevő vagy a részvételre jelentkező a Rendelet 7. § szerinti – korábbi 
közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, 
feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő 
által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes 
európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. 

97. Az ajánlattételi határidő lejárta után, illetve a Szerződés megkötését követően a nyertes ajánlattevő 
viseli azokat a jogkövetkezményeket, amelyek a műszaki leírás olyan hiányosságából adódnak, 
melyet az ajánlattevőnek a tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de az 
ajánlattételt megelőzően a közbeszerzési eljárás szabályainak megfelelően nem jelzett. 

 

AZ AJÁNLAT PÉNZNEME 

98. Az ajánlati árat magyar forintban (nettó HUF + ÁFA) kell megadni. Az ár a szerződés teljesítésének 
időtartama alatt kötött. Az árnak magában kell foglalni a feladat teljes körű megvalósítása során 
felmerülő valamennyi költséget, díjat stb. 

 

AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE 

99. Ajánlatkérő akkor értékeli a benyújtott ajánlatot, ha a Kbt. 69. § (2) bekezdésében foglaltakra 
figyelemmel megállapította, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban meghatározott követelményeknek maradéktalanul megfelel, nem állnak fenn az 
ajánlattal szemben a Kbt.-ben meghatározott érvénytelenségi okok, a 69. § (3) bekezdésre 
figyelemmel az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő 
kiválasztásának nincs további akadálya.  

100. Az Ajánlatkérő az érvényes ajánlatot a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján, a legjobb ár-érték 
arány szempont alapján bírálja el. 

 Az értékelés szempontjai 
Adható pontszám alsó 

és felső határa 
Súlyszám

1.   ÁR 

1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) 0 – 100 70 

2. MINŐSÉGI KRITÉRIUM 

2.1. 

M2.1) pont szerinti szakember alkalmassági 
követelményen felüli a 266/2013. (VII.11.) Korm. 
rendelet szerinti MV-É vagy azzal egyenértékű 
jogosultság megszerzéséhez szükséges többlet 
szakmai gyakorlata (0-36 hó) 

0 – 100 10 

2.2. 

M2.2) pont szerinti szakember alkalmassági 
követelményen felüli a 266/2013. (VII.11.) Korm. 
rendelet szerinti MV-ÉG vagy azzal egyenértékű 
jogosultság megszerzéséhez szükséges többlet 
szakmai gyakorlata (0-36 hó) 

0 – 100 5 

2.3. 

M2.3) pont szerinti szakember alkalmassági 
követelményen felüli a 266/2013. (VII.11.) Korm. 
rendelet szerinti MV-ÉV vagy azzal egyenértékű 
jogosultság megszerzéséhez szükséges többlet 
szakmai gyakorlata (0-36 hó) 

0 – 100 5 
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* Ajánlat csak egész számra kerekített összegre adható! 
 
Az adható pontszám alsó és felső határa minden egyes szempont esetében: 0-100 pont.  

Az egyes szempontokra adott értékelési pontszámok az adott részszempont súlyszámával megszorzásra 
kerülnek. Az így kapott szorzatok ajánlatonként összeadásra kerülnek. Az az ajánlat az összességében 
legelőnyösebb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb. 

 
Az adott bírálati részszempontoknál az ajánlatkérő számára legkedvezőbb értékre 100, további 
ajánlatokra a lentebb rögzített képlet szerint arányosan kevesebb pontot kapnak. Mindegyik rész- és 
alszempont esetében ajánlatkérő az általános kerekítés szabályai szerint három tizedes jegy pontosságig 
számol, majd az így kapott számot beszorozza a súlyszámmal. Az így kialakuló pontszám esetében is 
csak az általános kerekítés szabályai szerinti kettő tizedes jegy pontosságig veszi figyelembe az ajánlatok 
pontszámát. 
 
Az 1. értékelési részszempont szerinti értékelés: 
 
Az 1. értékelési részszempont esetében a szempont szerinti legjobb (legalacsonyabb nettó vállalkozói díjat) 
ajánlat a maximális 100 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi 
elemhez viszonyítva, a fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az ajánlatkérő, 
figyelemmel a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési 
szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatójára [K.É. 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.] 
 
Az értékelés képlete (fordított arányosítás): 
P = (A legjobb / A vizsgált)  x  (P max – P min) + P min 

ahol: 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
P max: a pontskála felső határa 
P min: a pontskála alsó határa 
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték) 
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 
A pontozás két tizedes jegyre kerekítve történik. 
 
2. Minőségi értékelési szempontok 
 
2.1. részszempont: A szerződés teljesítésében részt vevő, a felhívás M2.1) pont szerinti szakember 
alkalmassági követelményen felüli a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-É vagy azzal 
egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges többlet szakmai gyakorlata (0-36 hónap) 
 
Ajánlatkérő ebben az értékelési szempontban azt kívánja értékelni, hogy az ajánlattevő rendelkezik-e olyan 
szakemberrel, amely jelentős hatással lehet a szerződés teljesítésének színvonalára. Az ajánlatot egy 
számadattal, egész hónap mértékegységben kifejezve kell megadni. 
 
Ajánlatkérő kizárólag az alkalmassági követelményben előírt a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben 
meghatározott, vagy azzal egyenértékű MV-É jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlatot értékeli, a 
jogosultság megszerzését meghaladó mértékben.  
 
Amennyiben ajánlattevő az M2.1) pont szerinti pozícióra több szakembert jelöl, úgy ajánlatkérő az 

2.4. 

M2.4) pont szerinti szakember alkalmassági 
követelményen felüli a 266/2013. (VII.11.) Korm. 
rendelet szerinti É vagy azzal egyenértékű 
jogosultság megszerzéséhez szükséges többlet 
szakmai gyakorlata (0-36 hó) 

0-100 10 
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ajánlatban első helyen megjelölt szakembert (több nyilatkozat csatolása esetén az ajánlatban korábban 
csatolt nyilatkozatban első helyen megjelölt szakembert) veszi figyelembe az értékelés során.  
 
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer 
számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe. 
 
Az ajánlattevőknek 0 (a minimálisan vállalni szükséges hónapok száma) vagy annál nagyobb egész számot 
kell megajánlaniuk. 
 
A Kbt. 77.§ (1) bekezdése alapján az M2.1) pontot igazoló szakember szakmai tapasztalatának értékelése 
során a megajánlott többlettapasztalat legkedvezőbb szintje, amelyre és az annál kedvezőbb 
megajánlásokra az ajánlatkérő egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontszámot 
ad (100 pont): 36 hónap. Azaz: amennyiben ajánlattevő 36 hónapnál kedvezőbb megajánlást tesz (pl. 40 
hónapot), abban az esetben is a képletbe a 36 hónap kerül osztóként, mint legkedvezőbb megajánlás és 
nem a 36 hónapon túli megajánlás, azaz nem a 40 hónap lesz az osztó. 
 
2.1. résszempont esetében kérjük csatolni az alábbi dokumentumokat:  
a) nyilatkozat, hogy mely szakembert kívánja megjelölni az adott értékelési alszempontra; 
b) szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (Az önéletrajzból a 
szakmai tapasztalatnak ki kell derülnie, a párhuzamos szakmai tapasztalatok csupán egyszer kerülnek 
figyelembe vételre.); Amennyiben ajánlattevő már az ajánlat benyújtásakor rendelkezik a felhívás M.2.1) 
pontja szerinti MV-É vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, úgy az önéletrajzban fel kell tüntetni a 
jogosultság megszerzésének időpontját.  
c) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat. 
 
A szakmai tapasztalatot az aláírt szakmai önéletrajzban az alábbiak szerint kérjük bemutatni:  
- beruházás/projekt/munka megjelölése, melyben a szakember részt vett; megvalósult műszaki tartalom 
rövid összefoglalása oly módon, hogy az előírt követelménynek való megfelelés megállapítható legyen; 
- a beruházáson/projekten/munkán a szakember által ellátott feladat megjelölése; 
- az adott beruházás/projekt/munka során szerzett szakmai gyakorlat kezdő és befejező időpontja 
év/hónap pontossággal. 
 
A szakember(ek) szakmai gyakorlatát év/hónap bontásban, kezdő és befejező időpont (év/hó) 
feltüntetésével kérjük megadni. A párhuzamos szakmai gyakorlatokat ajánlatkérő csak egyszer veszi 
figyelembe! Ezen értékelési szempont esetében kérjük, hogy az ajánlati dokumentáció mellékletét 
(önéletrajz minta) olyan részletességgel töltsék ki, amely alapján a felolvasólapon hónapokban tett 
megajánlás és az önéletrajzi adatok közötti összhang egyértelműen megállapítható. Amennyiben 
Ajánlattevő a felhívásban közöltekkel ellentétben az önéletrajzban nem év/hónap formában adja meg a 
szakember(ek) szakmai gyakorlatát, és a gyakorlat számítás nem egész hónapot eredményez, akkor a nem 
egész hónapokat lefelé kell kerekíteni (azaz pl. 36 hónap 15 napot 36 hónapként kell figyelembe venni, és a 
36 hónap 29 napot ugyancsak 36 hónapként kell figyelembe venni). 
 
Figyelemmel arra, hogy a Kbt. 76. § (6) bekezdés d) pontja alapján a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontjában 
foglaltak értékelése esetén, ha az eljárásban e körülményekhez alkalmassági feltétel is kapcsolódik, 
egyértelműen el kell különíteni, hogy mely feltételek képezik a teljesítéshez minimálisan szükséges elvárást 
(alkalmassági követelmény), és melyek jelentik ezen felül az értékeléskor figyelembe vett tényezőket, 
kérjük, hogy az önéletrajzot akként szíveskedjenek benyújtani, hogy egyértelműen kerüljön megjelölésre, 
mely gyakorlatot mutatják be a felhívás M2.1) pontja szerinti alkalmassági követelmény alátámasztására, és 
ettől elkülönülten szíveskedjenek bemutatni, hogy mely gyakorlatot mutatják be az értékelési szempont 
alátámasztására.  
 
Fentieknek megfelelően, amennyiben ajánlattevő már az ajánlat benyújtásakor rendelkezik a felhívás M2.1) 
pontja szerinti MV-É vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, úgy az önéletrajzban elegendő feltüntetni a 
jogosultság megszerzésének időpontját az alkalmassági követelmény alátámasztására, és az ezt követően 
szerzett szakmai tapasztalatot kell bemutatni az értékelési szempont alátámasztására.  
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2.1. résszempontok értékelési módszere: A legmagasabb érték a legkedvezőbb, ezért az ajánlatkérő a 
legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére 
pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat, az alábbi 
képlettel (egyenes arányosítással), feltéve, hogy az ajánlati elem tartalma nagyobb, mint „0“: 
 
P = (Ajánlatvizsgált / Ajánlatlegjobb) x (Pontszámmax – Pontszámmin) + Pontszámmin  
 
Ahol, 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pontszámmax: a pontskála felső határa, azaz 100 
Pontszámmin: a pontskála alsó határa, azaz 0 
Ajánlatlegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Ajánlatvizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 
 
2.2. részszempont: A szerződés teljesítésében részt vevő, a felhívás M2.2) pont szerinti szakember 
alkalmassági követelményen felüli a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG vagy azzal 
egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges többlet szakmai gyakorlata (0-36 hónap) 
 
Ajánlatkérő ebben az értékelési szempontban azt kívánja értékelni, hogy az ajánlattevő rendelkezik-e olyan 
szakemberrel, amely jelentős hatással lehet a szerződés teljesítésének színvonalára. Az ajánlatot egy 
számadattal, egész hónap mértékegységben kifejezve kell megadni. 
 
Ajánlatkérő kizárólag az alkalmassági követelményben előírt a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben 
meghatározott, vagy azzal egyenértékű MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlatot értékeli, 
a jogosultság megszerzését meghaladó mértékben.  
 
Amennyiben ajánlattevő az M2.2) pont szerinti pozícióra több szakembert jelöl, úgy ajánlatkérő az 
ajánlatban első helyen megjelölt szakembert (több nyilatkozat csatolása esetén az ajánlatban korábban 
csatolt nyilatkozatban első helyen megjelölt szakembert) veszi figyelembe az értékelés során.  
 
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer 
számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe. 
Az ajánlattevőknek 0 (a minimálisan vállalni szükséges hónapok száma) vagy annál nagyobb egész számot 
kell megajánlaniuk. 
 
 
A Kbt. 77.§ (1) bekezdése alapján az M2.2) pontot igazoló szakember szakmai tapasztalatának értékelése 
során a megajánlott többlettapasztalat legkedvezőbb szintje, amelyre és az annál kedvezőbb 
megajánlásokra az ajánlatkérő egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontszámot 
ad (100 pont): 36 hónap. Azaz: amennyiben ajánlattevő 36 hónapnál kedvezőbb megajánlást tesz (pl. 40 
hónapot), abban az esetben is a képletbe a 36 hónap kerül osztóként, mint legkedvezőbb megajánlás és 
nem a 36 hónapon túli megajánlás, azaz nem a 40 hónap lesz az osztó. 
 
2.2. résszempont esetében kérjük csatolni az alábbi dokumentumokat:  
a) nyilatkozat, hogy mely szakembert kívánja megjelölni az adott értékelési alszempontra; 
b) szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (Az önéletrajzból a 
szakmai tapasztalatnak ki kell derülnie, a párhuzamos szakmai tapasztalatok csupán egyszer kerülnek 
figyelembe vételre.); Amennyiben ajánlattevő már az ajánlat benyújtásakor rendelkezik a felhívás M2.2) 
pontja szerinti MV-ÉG vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, úgy az önéletrajzban fel kell tüntetni a 
jogosultság megszerzésének időpontját.  
c) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat. 
 
A szakmai tapasztalatot az aláírt szakmai önéletrajzban az alábbiak szerint kérjük bemutatni:  
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- beruházás/projekt/munka megjelölése, melyben a szakember részt vett; megvalósult műszaki tartalom 
rövid összefoglalása oly módon, hogy az előírt követelménynek való megfelelés megállapítható legyen; 
- a beruházáson/projekten/munkán a szakember által ellátott feladat megjelölése; 
- az adott beruházás/projekt/munka során szerzett szakmai gyakorlat kezdő és befejező időpontja 
év/hónap pontossággal. 
 
A szakember(ek) szakmai gyakorlatát év/hónap bontásban, kezdő és befejező időpont (év/hó) 
feltüntetésével kérjük megadni. A párhuzamos szakmai gyakorlatokat ajánlatkérő csak egyszer veszi 
figyelembe! Ezen értékelési szempont esetében kérjük, hogy az ajánlati dokumentáció mellékletét 
(önéletrajz minta) olyan részletességgel töltsék ki, amely alapján a felolvasólapon hónapokban tett 
megajánlás és az önéletrajzi adatok közötti összhang egyértelműen megállapítható. Amennyiben 
Ajánlattevő a felhívásban közöltekkel ellentétben az önéletrajzban nem év/hónap formában adja meg a 
szakember(ek) szakmai gyakorlatát, és a gyakorlat számítás nem egész hónapot eredményez, akkor a nem 
egész hónapokat lefelé kell kerekíteni (azaz pl. 36 hónap 15 napot 36 hónapként kell figyelembe venni, és a 
36 hónap 29 napot ugyancsak 36 hónapként kell figyelembe venni). 
 
Figyelemmel arra, hogy a Kbt. 76. § (6) bekezdés d) pontja alapján a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontjában 
foglaltak értékelése esetén, ha az eljárásban e körülményekhez alkalmassági feltétel is kapcsolódik, 
egyértelműen el kell különíteni, hogy mely feltételek képezik a teljesítéshez minimálisan szükséges elvárást 
(alkalmassági követelmény), és melyek jelentik ezen felül az értékeléskor figyelembe vett tényezőket, 
kérjük, hogy az önéletrajzot akként szíveskedjenek benyújtani, hogy egyértelműen kerüljön megjelölésre, 
mely gyakorlatot mutatják be a felhívás M2.2) pontja szerinti alkalmassági követelmény alátámasztására, és 
ettől elkülönülten szíveskedjenek bemutatni, hogy mely gyakorlatot mutatják be az értékelési szempont 
alátámasztására.  
 
Fentieknek megfelelően, amennyiben ajánlattevő már az ajánlat benyújtásakor rendelkezik a felhívás M2.2) 
pontja szerinti MV-ÉG vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, úgy az önéletrajzban elegendő feltüntetni a 
jogosultság megszerzésének időpontját az alkalmassági követelmény alátámasztására, és az ezt követően 
szerzett szakmai tapasztalatot kell bemutatni az értékelési szempont alátámasztására.  
 
 
2.2. résszempontok értékelési módszere: A legmagasabb érték a legkedvezőbb, ezért az ajánlatkérő a 
legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére 
pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat, az alábbi 
képlettel (egyenes arányosítással), feltéve, hogy az ajánlati elem tartalma nagyobb, mint „0“: 
 
P = (Ajánlatvizsgált / Ajánlatlegjobb) x (Pontszámmax – Pontszámmin) + Pontszámmin  
 
Ahol, 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pontszámmax: a pontskála felső határa, azaz 100 
Pontszámmin: a pontskála alsó határa, azaz 0 
Ajánlatlegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Ajánlatvizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 
2.3. részszempont: A szerződés teljesítésében részt vevő, a felhívás M2.3) pont szerinti szakember 
alkalmassági követelményen felüli a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉV vagy azzal 
egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges többlet szakmai gyakorlata (0-36 hónap) 
 
Ajánlatkérő ebben az értékelési szempontban azt kívánja értékelni, hogy az ajánlattevő rendelkezik-e olyan 
szakemberrel, amely jelentős hatással lehet a szerződés teljesítésének színvonalára. Az ajánlatot egy 
számadattal, egész hónap mértékegységben kifejezve kell megadni. 
 
Ajánlatkérő kizárólag az alkalmassági követelményben előírt a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben 
meghatározott, vagy azzal egyenértékű MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlatot értékeli, 
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a jogosultság megszerzését meghaladó mértékben.  
 
Amennyiben ajánlattevő az M2.3) pont szerinti pozícióra több szakembert jelöl, úgy ajánlatkérő az 
ajánlatban első helyen megjelölt szakembert (több nyilatkozat csatolása esetén az ajánlatban korábban 
csatolt nyilatkozatban első helyen megjelölt szakembert) veszi figyelembe az értékelés során.  
 
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer 
számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe. 
Az ajánlattevőknek 0 (a minimálisan vállalni szükséges hónapok száma) vagy annál nagyobb egész számot 
kell megajánlaniuk. 
A Kbt. 77.§ (1) bekezdése alapján az M2.3) pontot igazoló szakember szakmai tapasztalatának értékelése 
során a megajánlott többlettapasztalat legkedvezőbb szintje, amelyre és az annál kedvezőbb 
megajánlásokra az ajánlatkérő egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontszámot 
ad (100 pont): 36 hónap. Azaz: amennyiben ajánlattevő 36 hónapnál kedvezőbb megajánlást tesz (pl. 40 
hónapot), abban az esetben is a képletbe a 36 hónap kerül osztóként, mint legkedvezőbb megajánlás és 
nem a 36 hónapon túli megajánlás, azaz nem a 40 hónap lesz az osztó. 
 
2.3. résszempont esetében kérjük csatolni az alábbi dokumentumokat:  
a) nyilatkozat, hogy mely szakembert kívánja megjelölni az adott értékelési alszempontra; 
b) szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (Az önéletrajzból a 
szakmai tapasztalatnak ki kell derülnie, a párhuzamos szakmai tapasztalatok csupán egyszer kerülnek 
figyelembe vételre.); Amennyiben ajánlattevő már az ajánlat benyújtásakor rendelkezik a felhívás M2.3) 
pontja szerinti MV-ÉV vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, úgy az önéletrajzban fel kell tüntetni a 
jogosultság megszerzésének időpontját.  
c) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat. 
 
A szakmai tapasztalatot az aláírt szakmai önéletrajzban az alábbiak szerint kérjük bemutatni:  
- beruházás/projekt/munka megjelölése, melyben a szakember részt vett; megvalósult műszaki tartalom 
rövid összefoglalása oly módon, hogy az előírt követelménynek való megfelelés megállapítható legyen; 
- a beruházáson/projekten/munkán a szakember által ellátott feladat megjelölése; 
- az adott beruházás/projekt/munka során szerzett szakmai gyakorlat kezdő és befejező időpontja 
év/hónap pontossággal. 
 
A szakember(ek) szakmai gyakorlatát év/hónap bontásban, kezdő és befejező időpont (év/hó) 
feltüntetésével kérjük megadni. A párhuzamos szakmai gyakorlatokat ajánlatkérő csak egyszer veszi 
figyelembe! Ezen értékelési szempont esetében kérjük, hogy az ajánlati dokumentáció mellékletét 
(önéletrajz minta) olyan részletességgel töltsék ki, amely alapján a felolvasólapon hónapokban tett 
megajánlás és az önéletrajzi adatok közötti összhang egyértelműen megállapítható. Amennyiben 
Ajánlattevő a felhívásban közöltekkel ellentétben az önéletrajzban nem év/hónap formában adja meg a 
szakember(ek) szakmai gyakorlatát, és a gyakorlat számítás nem egész hónapot eredményez, akkor a nem 
egész hónapokat lefelé kell kerekíteni (azaz pl. 36 hónap 15 napot 36 hónapként kell figyelembe venni, és a 
36 hónap 29 napot ugyancsak 36 hónapként kell figyelembe venni). 
 
Figyelemmel arra, hogy a Kbt. 76. § (6) bekezdés d) pontja alapján a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontjában 
foglaltak értékelése esetén, ha az eljárásban e körülményekhez alkalmassági feltétel is kapcsolódik, 
egyértelműen el kell különíteni, hogy mely feltételek képezik a teljesítéshez minimálisan szükséges elvárást 
(alkalmassági követelmény), és melyek jelentik ezen felül az értékeléskor figyelembe vett tényezőket, 
kérjük, hogy az önéletrajzot akként szíveskedjenek benyújtani, hogy egyértelműen kerüljön megjelölésre, 
mely gyakorlatot mutatják be a felhívás M2.3) pontja szerinti alkalmassági követelmény alátámasztására, és 
ettől elkülönülten szíveskedjenek bemutatni, hogy mely gyakorlatot mutatják be az értékelési szempont 
alátámasztására.  
 
Fentieknek megfelelően, amennyiben ajánlattevő már az ajánlat benyújtásakor rendelkezik a felhívás M2.3) 
pontja szerinti MV-ÉV vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, úgy az önéletrajzban elegendő feltüntetni a 
jogosultság megszerzésének időpontját az alkalmassági követelmény alátámasztására, és az ezt követően 
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szerzett szakmai tapasztalatot kell bemutatni az értékelési szempont alátámasztására.  
 
 
2.3. résszempontok értékelési módszere: A legmagasabb érték a legkedvezőbb, ezért az ajánlatkérő a 
legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére 
pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat, az alábbi 
képlettel (egyenes arányosítással), feltéve, hogy az ajánlati elem tartalma nagyobb, mint „0“: 
 
P = (Ajánlatvizsgált / Ajánlatlegjobb) x (Pontszámmax – Pontszámmin) + Pontszámmin  
 
Ahol, 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pontszámmax: a pontskála felső határa, azaz 100 
Pontszámmin: a pontskála alsó határa, azaz 0 
Ajánlatlegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Ajánlatvizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 
2.4. részszempont: A szerződés teljesítésében részt vevő, a felhívás M2.4) pont szerinti szakember 
alkalmassági követelményen felüli a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti É vagy azzal egyenértékű 
jogosultság megszerzéséhez szükséges többlet szakmai gyakorlata (0-36 hónap) 
 
Ajánlatkérő ebben az értékelési szempontban azt kívánja értékelni, hogy az ajánlattevő rendelkezik-e olyan 
szakemberrel, amely jelentős hatással lehet a szerződés teljesítésének színvonalára. Az ajánlatot egy 
számadattal, egész hónap mértékegységben kifejezve kell megadni. 
 
Ajánlatkérő kizárólag az alkalmassági követelményben előírt a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben 
meghatározott, vagy azzal egyenértékű É jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlatot értékeli, a 
jogosultság megszerzését meghaladó mértékben.  
 
Amennyiben ajánlattevő az M2.4) pont szerinti pozícióra több szakembert jelöl, úgy ajánlatkérő az 
ajánlatban első helyen megjelölt szakembert (több nyilatkozat csatolása esetén az ajánlatban korábban 
csatolt nyilatkozatban első helyen megjelölt szakembert) veszi figyelembe az értékelés során.  
 
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer 
számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe. 
Az ajánlattevőknek 0 (a minimálisan vállalni szükséges hónapok száma) vagy annál nagyobb egész számot 
kell megajánlaniuk. 
A Kbt. 77.§ (1) bekezdése alapján az M2.4) pontot igazoló szakember szakmai tapasztalatának értékelése 
során a megajánlott többlettapasztalat legkedvezőbb szintje, amelyre és az annál kedvezőbb 
megajánlásokra az ajánlatkérő egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontszámot 
ad (100 pont): 36 hónap. Azaz: amennyiben ajánlattevő 36 hónapnál kedvezőbb megajánlást tesz (pl. 40 
hónapot), abban az esetben is a képletbe a 36 hónap kerül osztóként, mint legkedvezőbb megajánlás és 
nem a 36 hónapon túli megajánlás, azaz nem a 40 hónap lesz az osztó. 
 
2.4. résszempont esetében kérjük csatolni az alábbi dokumentumokat:  
a) nyilatkozat, hogy mely szakembert kívánja megjelölni az adott értékelési alszempontra; 
b) szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (Az önéletrajzból a 
szakmai tapasztalatnak ki kell derülnie, a párhuzamos szakmai tapasztalatok csupán egyszer kerülnek 
figyelembe vételre.); Amennyiben ajánlattevő már az ajánlat benyújtásakor rendelkezik a felhívás M2.4) 
pontja szerinti É vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, úgy az önéletrajzban fel kell tüntetni a jogosultság 
megszerzésének időpontját.  
c) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat. 
 
A szakmai tapasztalatot az aláírt szakmai önéletrajzban az alábbiak szerint kérjük bemutatni:  
- beruházás/projekt/munka megjelölése, melyben a szakember részt vett; megvalósult műszaki tartalom 
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rövid összefoglalása oly módon, hogy az előírt követelménynek való megfelelés megállapítható legyen; 
- a beruházáson/projekten/munkán a szakember által ellátott feladat megjelölése; 
- az adott beruházás/projekt/munka során szerzett szakmai gyakorlat kezdő és befejező időpontja 
év/hónap pontossággal. 
 
A szakember(ek) szakmai gyakorlatát év/hónap bontásban, kezdő és befejező időpont (év/hó) 
feltüntetésével kérjük megadni. A párhuzamos szakmai gyakorlatokat ajánlatkérő csak egyszer veszi 
figyelembe! Ezen értékelési szempont esetében kérjük, hogy az ajánlati dokumentáció mellékletét 
(önéletrajz minta) olyan részletességgel töltsék ki, amely alapján a felolvasólapon hónapokban tett 
megajánlás és az önéletrajzi adatok közötti összhang egyértelműen megállapítható. Amennyiben 
Ajánlattevő a felhívásban közöltekkel ellentétben az önéletrajzban nem év/hónap formában adja meg a 
szakember(ek) szakmai gyakorlatát, és a gyakorlat számítás nem egész hónapot eredményez, akkor a nem 
egész hónapokat lefelé kell kerekíteni (azaz pl. 36 hónap 15 napot 36 hónapként kell figyelembe venni, és a 
36 hónap 29 napot ugyancsak 36 hónapként kell figyelembe venni). 
 
Figyelemmel arra, hogy a Kbt. 76. § (6) bekezdés d) pontja alapján a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontjában 
foglaltak értékelése esetén, ha az eljárásban e körülményekhez alkalmassági feltétel is kapcsolódik, 
egyértelműen el kell különíteni, hogy mely feltételek képezik a teljesítéshez minimálisan szükséges elvárást 
(alkalmassági követelmény), és melyek jelentik ezen felül az értékeléskor figyelembe vett tényezőket, 
kérjük, hogy az önéletrajzot akként szíveskedjenek benyújtani, hogy egyértelműen kerüljön megjelölésre, 
mely gyakorlatot mutatják be a felhívás M2.4) pontja szerinti alkalmassági követelmény alátámasztására, és 
ettől elkülönülten szíveskedjenek bemutatni, hogy mely gyakorlatot mutatják be az értékelési szempont 
alátámasztására.  
 
Fentieknek megfelelően, amennyiben ajánlattevő már az ajánlat benyújtásakor rendelkezik a felhívás M2.4) 
pontja szerinti É vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, úgy az önéletrajzban elegendő feltüntetni a 
jogosultság megszerzésének időpontját az alkalmassági követelmény alátámasztására, és az ezt követően 
szerzett szakmai tapasztalatot kell bemutatni az értékelési szempont alátámasztására.  
 
 
2.4. résszempontok értékelési módszere: A legmagasabb érték a legkedvezőbb, ezért az ajánlatkérő a 
legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére 
pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat, az alábbi 
képlettel (egyenes arányosítással), feltéve, hogy az ajánlati elem tartalma nagyobb, mint „0“: 
 
P = (Ajánlatvizsgált / Ajánlatlegjobb) x (Pontszámmax – Pontszámmin) + Pontszámmin  
 
Ahol, 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pontszámmax: a pontskála felső határa, azaz 100 
Pontszámmin: a pontskála alsó határa, azaz 0 
Ajánlatlegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Ajánlatvizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 
Az összpontszám megállapítása: 
A fentiek szerint kapott pontokat (értékelési pontszám) ajánlatkérő megszorozza az adott 
részszemponthoz tartozó súlyszámmal, a matematikai kerekítés szabályai szerint kerekített szorzatokat 
pedig ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat jeleníti meg a legjobb ár-érték arányt, amelynek az 
összpontszáma a legnagyobb. Az összpontszámok egyezősége esetén az az ajánlat bír a legjobb ár-érték 
aránnyal, amelyiknek a magasabb súlyszám értékkel rendelkező értékelési szempontja a legkedvezőbb. 
 
Ajánlatkérő az alábbiakra kiemelten felhívja ajánlattevők figyelmét: 

Ajánlattevő feladata a dokumentáció részét képező árazatlan költségvetési kiírás valamint a közbeszerzési 
eljárás során a kiegészítő tájékoztatás alapján feltárásra kerülő és ajánlatkérő által jóváhagyott kiegészítő 
tételekből ajánlatkérő által összállított és kibocsátott kiegészítő költségvetés beárazása és mindezek 
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összesítése alapján tételes beárazott költségvetéssel alátámasztott árajánlat elkészítése. 
 
Amennyiben az ajánlatkérő által kiadott árazatlan költségvetésben, illetve műszaki leírásban meghatározott 
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy 
védjegyre való hivatkozás szerepel, az a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása 
érdekében történt és ajánlatkérő természetesen azzal műszakilag egyenértékű dolgot, terméket, 
tevékenységet, stb. is elfogad (az alábbiakban ismertetett egyenértékűségi igazolások figyelembe vételével). 
 
Az egyes tételeknél költségelni kell minden olyan körülményt, mellékmunkát, illetve anyagot, mely nélkül a 
munka nem valósítható meg. 
  
A műszakilag egyenértékű dolgot, terméket, tevékenységet, stb. tartalmazó megajánlás esetén ajánlattevő 
az érintett költségvetési tétel kiírás szerinti tétel szövege mögött köteles feltüntetni a megajánlott 
egyenértékű dolog, termék, tevékenység konkrét megnevezését. (Lásd tételes árazatlan költségvetés 
„egyenértékű tételek” munkalap).  

Technikai alkalmazása: az anyag és díj egységárakat az eredeti költségvetési helyen kell szerepeltetni (az 
eredeti tétel szöveghez kapcsolódó egységáraknál), és csak a tétel szövegében bekövetkezett változást kell 
értelemszerűen feltüntetni az „egyenértékű tételek” megnevezésű munkalapon, az eredeti költségvetési 
hely megadásával.  

 
Ajánlattevő köteles az ajánlatában az egyenértékűséget objektív tartalmú dokumentumokkal igazolni.  

Műszaki egyenértékűség: a megajánlott anyagnak, szerkezetnek stb. ki kell elégítenie a dokumentációban 
megfogalmazott műszaki és minőségi követelményeket, a szabványelőírásokat, legalább ugyanakkora 
mértékben biztosítania kell a gazdaságos üzemeltetést, meg kell felelnie a tervezett helyre történő és a 
tervezett beépítési körülmények közötti beépíthetőségnek. 
 
Az egyenértékűségnek ki kell elégítenie az alábbiakat: 
 
-  Műszaki paraméterek szempontjából: 
Az adott terméknek a megadott műszaki jellemzők vonatkozásában azonos vagy jobb a hatásfoka, azonos 
vagy alacsonyabb a villamos energia felhasználása, azonos vagy nagyobb a kopásállósága, azonos vagy jobb 
a tervezett funkció szerinti teljesítménye, a tervezett beépítési helyre beépíthető, rendelkezik a szükséges 
minőségi dokumentációkkal, azonos vagy jobb a környezeti hatása (környezetszennyezés, 
környezetkímélés, zaj. stb.), látszó szerkezet esetén méretei és színei azonosak, azonos vagy jobb a 
kopásállósága, stb.  
 
- Üzemeltetési költségek szempontjából: 
Azonos vagy kedvezőbb az azonos időszakra eső karbantartási költség,  azonos vagy hosszabb a várható 
élettertama, a szervíz ellátottsága azonosan vagy jobban megoldott, az alkatrész utánpótlása azonosan vagy 
jobban megoldott, az alkatrész utánpótlása nem költségesebb. 

Az ajánlattételi határidő lejárta után illetve a vállalkozási szerződés megkötését követően a vállalkozó viseli 
annak jogkövetkezményét, amely a műszaki dokumentáció olyan hiányosságából adódik, melyet a 
vállalkozónak a tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a szerződéskötést 
megelőzően a közbeszerzési eljárás szabályainak megfelelően nem jelzett. 
 

AZ ÖSSZEGEZÉS MEGKÜLDÉSÉNEK IDŐPONTJA ÉS A SZERZŐDÉSKÖTÉS IDŐPONTJA 

101. A Kbt. 81. § (11) bekezdése alapján az ajánlattevők ajánlati kötöttsége 60 nap, ezen időtartam alatt 
Ajánlatkérő köteles az ajánlatokat elbírálni és az eljárás eredményét kihirdetni. Amennyiben 
Ajánlatkérő nem tudja az elbírálást ezen időtartam alatt befejezni, akkor a Kbt. 70. § (2) bekezdése 
alapján felkérheti az ajánlattevőket ajánlati kötöttségük legfeljebb 60 nappal történő további 
meghosszabbítására. 
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102. Ajánlatkérő az eljárás eredményét az összegezés megküldésével hirdeti ki az ajánlati kötöttség 
időtartama alatt. Ajánlatkérő az eljárás nyertesével köti meg a szerződést. Ajánlatkérő a nyertes 
ajánlattevő visszalépése esetén, amennyiben az ajánlatok elbírálásáról készített összegezésében 
megjelölte, a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel köti meg a szerződést. 

103. Eredményes közbeszerzési eljárás esetén a szerződés megkötésére a Kbt. 131. § (6) bekezdésére 
figyelemmel kerül sor. Ennek megfelelően a szerződés nem köthető meg az összegezés megküldését 
követő 10 napos időtartam lejártáig.  
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

az 

Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendeletével (a továbbiakban: GDPR) 

összhangban 

a „Dunaújváros-Kézicsarnok-tervezés és kivitelezés”  

tárgyában lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárással kapcsolatosan 

A kapcsolódó közbeszerzési eljárás tekintetében a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, 
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt., mint adatfeldolgozó jár el, adatkezelőnek Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő minősül.  
 

1. Adatkezelés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata (2400 Dunaújváros, 

Városháza tér 1-2.) 

 
2. Adatkezelő képviselője és elérhetősége: Cserna Gábor polgármester Tel: 06-25/ 544-100 

 
Adatfeldolgozás helye: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és 
Közbeszerzési Zrt. 
 

3. Adatfeldolgozó képviselője és elérhetősége: Dr. Medvigy Mihály vezérigazgató; Telefon: +36 
1 207-8777 
 

4. Az adatkezelés forrása és jogalapja:  
 
Az Európa Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú 
rendelete  
GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont „az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség 
teljesítéséhez szükséges; 
 

5. Adat kategória: titulus, név, e-mail cím (privát), e-mail cím (hivatali), lakcím, születési hely, anyja 
neve, sz.ig. szám, telefonszám, bankszámlaszám, számlavezető bank neve; alkalmasság/értékelés 
körében bemutatott szakember neve, címe és elérhetőségei, szakember végzettségével kapcsolatos 
információk (így különösen végzettsége, végzettség megszerzésének dátuma, végzettségét igazoló 
dokumentum azonosító száma).  
 

6. Adatkezelés célja: közbeszerzési eljárás/beszerzési eljárás bonyolítása, szerződés létrehozatala, 
kapcsolattartás, szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése, jogszabályban meghatározott irat-
megőrzési kötelezettség teljesítése.  

 
7. Adatkezelés időtartama:  

A közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával kapcsolatban keletkezett iratok tekintetében 
a közbeszerzési eljárás lezárulásától (a szerződés teljesítésével kapcsolatos iratok tekintetében a 
szerződés teljesítésétől) számított legalább öt év.  
Amennyiben a közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult, annak - közigazgatási per 
esetén a közigazgatási per - jogerős befejezésétől számított öt év.  
Támogatásból megvalósuló közbeszerzési eljárás esetében az adott támogatás folyósítására és fel-
használására vonatkozó külön jogszabályban előírt iratmegőrzési kötelezettség időtartama, de leg-
alább öt év.  
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8.  Adatkezelés jogalapja:  

Adat kategória Adat forrása Adatkezelés 
célja 

Adatkezelés 
jogalapja 

Adatkezelés 
időtartama 

titulus Az Érintett adja 
meg. 

Jelen tájékoztató 
VII. pontja 
szerint. 

GDPR 6. cikk (1) 
bek. c) pont 

Jelen tájékoztató 
VIII. pontja 
szerint. 

név Az Érintett adja 
meg. 

Jelen tájékoztató 
VII. pontja 
szerint. 

GDPR 6. cikk (1) 
bek. c) pont 

Jelen tájékoztató 
VIII. pontja 
szerint. 

e-mail cím (privát) Az Érintett adja 
meg. 

Jelen tájékoztató 
VII. pontja 
szerint. 

GDPR 6. cikk (1) 
bek. c) pont 

Jelen tájékoztató 
VIII. pontja 
szerint. 

e-mail cím 
(hivatali) 

Az Érintett adja 
meg. 

Jelen tájékoztató 
VII. pontja 
szerint. 

GDPR 6. cikk (1) 
bek. c) pont 

Jelen tájékoztató 
VIII. pontja 
szerint. 

lakcím Az Érintett adja 
meg. 

Jelen tájékoztató 
VII. pontja 
szerint. 

GDPR 6. cikk (1) 
bek. c) pont 

Jelen tájékoztató 
VIII. pontja 
szerint. 

születési hely, idő Az Érintett adja 
meg. 

Jelen tájékoztató 
VII. pontja 
szerint. 

GDPR 6. cikk (1) 
bek. c) pont 

Jelen tájékoztató 
VIII. pontja 
szerint. 

anyja neve Az Érintett adja 
meg. 

Jelen tájékoztató 
VII. pontja 
szerint. 

GDPR 6. cikk (1) 
bek. c) pont 

Jelen tájékoztató 
VIII. pontja 
szerint. 

sz.ig. szám Az Érintett adja 
meg. 

Jelen tájékoztató 
VII. pontja 
szerint. 

GDPR 6. cikk (1) 
bek. c) pont 

Jelen tájékoztató 
VIII. pontja 
szerint. 

telefonszám Az Érintett adja 
meg. 

Jelen tájékoztató 
VII. pontja 
szerint. 

GDPR 6. cikk (1) 
bek. c) pont 

Jelen tájékoztató 
VIII. pontja 
szerint. 

bankszámlaszám Az Érintett adja 
meg. 

Jelen tájékoztató 
VII. pontja 
szerint. 

GDPR 6. cikk (1) 
bek. c) pont 

Jelen tájékoztató 
VIII. pontja 
szerint. 

számlavezető 
bank neve 

Az Érintett adja 
meg. 

Jelen tájékoztató 
VII. pontja 
szerint. 

GDPR 6. cikk (1) 
bek. c) pont 

Jelen tájékoztató 
VIII. pontja 
szerint. 

szakember 
végzettségével 

Az Érintett adja Jelen tájékoztató 
VII. pontja 

GDPR 6. cikk (1) Jelen tájékoztató 
VIII. pontja 
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kapcsolatos 
adatok a VI. 
pontban 
részletezettek 
szerin 

meg. szerint. bek. c) pont szerint. 

9. Érintett jogai:  
 
GDPR 15-19. cikk rendelkezései szerint. (1. személyes adatokhoz való hozzáférés  (GDPR 15. 
cikk), 2. személyes adatok helyesbítése  (GDPR 16. cikk), 3. személyes adatok törlése  (GDPR 17. 
cikk) és 4. személyes adatok kezelésének korlátozása  (GDPR 18. cikk) adathordozhatósághoz 
való jog  (GDPR 20. cikk), tiltakozáshoz való jog  (GDPR 21.cikk).)  
 

10. Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait az Európai Gazdasági Térség államain kívüli 
harmadik országba nem továbbítja.  

 
11. Az adatkezelő tájékoztatja az Érintettet, hogy az adatkezelései tevékenységek során automatikus 

döntéshozatal, illetve profilalkotás nem történik.  
 
12. Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet, hogy az adott közbeszerzési eljárás közbeszerzési doku-

mentumaiban előírt esetben a jelen tájékoztató rendelkezései körében meghatározott Adat 
kategóriába eső adatszolgáltatás a kapcsolódó közbeszerzési eljárásban érvényes részvételi 
jelentkezés/ajánlat benyújtásának feltétele, melyek elmaradása az ajánlat/részvételi jelentkezés 
érvénytelenségét ered-ményezheti. 

13. Címzettek köre: Közbeszerzési Döntőbizottság, illetőleg Közbeszerzési Döntőbizottság 
határozata elleni jogorvoslat esetében a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság (adott 
esetben), Miniszterelnökség és a Kbt. 152. § (1) bekezdése szerinti szervek (adott esetben), 
támogatás esetén a támogatások ellenőrzésére jogszabályban feljogosított szervezet/ek (adott 
esetben), ajánlattevők a Kbt.-ben meghatározott esetekben (pl. iratbetekintés esetén). Egyebekben 
felhívjuk Érintett figyelmét, hogy a Kbt.-ben meghatározott dokumentumok köre, az ott 
meghatározott adattartalommal és szabályok szerint közzétételre kerülnek az ezen célt szolgáló 
elektronikus felületeken.  

Amennyiben az Érintett panaszait az Adatkezelő nem kezeli megfelelően, az Érintettnek joga van 
a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásához.  

A felügyeleti hatóság neve és elérhetősége:  

Név:   Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  

Székhely:  1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.  

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.  

Telefon:  +36 13911400  

Fax:   +36 13911410  

E-mail:  ugyfelszolgalat@naih.hu  

Honlap:  http://www.naih.hu  

 

14. Bírósági jogérvényesítés  

Az Érintett a jogainak megsértése esetén a Törvényszékhez fordulhat. A bíróság az ügyben soron 
kívül jár el. A pert az Érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye 
szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.  
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15. Nyomatékosan felhívjuk az Érintett figyelmét, hogy a közbeszerzési dokumentumokban, 
különösen az eljárást megindító felhívásban, dokumentációban, és jogszabályban meghatározott 
információkon kívül egyéb adatot az ajánlatában ne nyújtson be.  Amennyiben Ajánlattevő mégis 
benyújt egyéb, jelen tájékoztatóban fel nem sorolt személyes adatnak  minősülő információkat, 
úgy ezen benyújtott adatokat is Adatkezelő a jelen tájékoztatásban rögzített módon és ideig tárolja 
figyelemmel a Kbt. vonatkozó és ezen esetben is alkalmazandó rendelkezéseire. Az adatkezelés 
jogalapja ezen adatok tekintetében is a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja, figyelemmel arra, hogy az 
iratok meg-őrzésére vonatkozó jogi kötelezettség ezen adatok tekintetében is változatlan 
formában terheli Adat-kezelőt.  

  Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségei (adott esetben). 

AZ AJÁNLAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK, EGYÉB IRATOK 

JEGYZÉKE  

EKR-ben űrlapként 
kell kitölteni és 

benyújtani 
Iratanyag megnevezése 

Igen Felolvasólap 

Igen 
Ajánlattevő kifejezett nyilatkozata az ajánlattételi felhívás feltételeire, a 
szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra 
vonatkozóan [Kbt. 66. § (2) bekezdés]. 

Igen 
Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot az EKR rendszerben kell 
kitölteni 

Igen Nyilatkozat kizáró okok tekintetében 

Igen 
Nyilatkozat kizáró okokról a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) pontja 
tekintetében.  

Igen Nyilatkozat változásbejegyzésről 

Nem Együttműködési megállapodás (adott esetben) 

Nem 
Aláírási címpéldány/ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta egyszerű 
másolatban 

Nem Meghatalmazás (adott esetben) 

Igen 
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja 
vonatkozásában 

Igen Nyilatkozat a Kbt. 65.§ (7) bekezdése tekintetében 

Igen 
Nyilatkozat üzleti titokról és szükség szerint a Kbt. 44.§ (1) bekezdése szerinti 
igazolás 

Igen Nyilatkozat felelősségbiztosításról 

Igen Nyilatkozat biztosítékok határidőben való rendelkezésre állásáról 
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EKR-ben űrlapként 
kell kitölteni és 

benyújtani 
Iratanyag megnevezése 

Nem 
Nyilatkozat értékelési szempontra jelölt szakemberről (önéletrajz, 
képzettség/végzettség csatolása szükséges). 

Nem Árazott költségvetés (.xls formátumban kell csatolni) 

Nem Fordítás (adott esetben) 

Nem Nyilatkozat fordításról (adott esetben) 

Nem Nyilatkozat egyenértékűségről (adott esetben) 

Nem Egyéb, ajánlattevő által szükségesnek tartott irat 

Ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4)-(6) bekezdés szerinti felhívására benyújtandó iratok jegyzéke 

Nem 
Kizáró okok hiányát igazoló nyilatkozat ajánlattevő részéről (Kbt. 62. § (1) 
bekezdés a) és e) pont, továbbá (2) bekezdés) 

Nem Referenciaigazolás 

Nem 

Nyilatkozat szakemberekről (önéletrajz, képzettség/végzettség csatolása 
szükséges). Ajánlatkérő rögzíti, hogy az értékelési szempontra jelölt szakember 
és az alkalmasság körében bemutatott szakemberre vonatkozó minták mindkét 
esetben felhasználhatóak. 
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II. FEJEZET 

 

MELLÉKLETEK, (IRATMINTÁK) 
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NYILATKOZAT AZ ÉRTÉKELÉSI RÉSZSZEMPONT ESETÉBEN MEGJELÖLT 

SZAKEMBER(EK) VONATKOZÁSÁBAN 
 

 
Alulírott ………………………… (név), mint a(z) 
……..…………………………………………………. 
………………………………………………….. (ajánlattevő megnevezése, székhelye) Ajánlattevő1 
képviselője a fentiekben hivatkozott közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi felhívásban értékelési 
szempontra bemutatatott szakember(ek) a következő: 
 

Szakember neve 
 

Értékelési szempont 

 2.1. 

 2.2. 

 2.3. 

 2.4. 

  

  

  

 
 
Jelen nyilatkozatot Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő által a 
„Dunaújváros-Kézicsarnok-tervezés és kivitelezés” ” tárgyú közbeszerzési eljárásban benyújtott 
ajánlat részeként tettük. 
 
Kelt:……………….., 2019. …………………….  
 
 

           …...……..………..………………. 
                cégszerű aláírás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Adott esetben alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet 
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SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 

Személyes adatok  

 

 

Igazolni kívánt 
követelmény és esetlegesen a 

kamarai regisztráció elérési 
útvonala 

 

 

Jogosultság megszerzésének 
időpontja 

 

Jelenlegi munkahely Időtartam 
(év/hónap) 

Munkahely 
(név és cím) 

  

Korábbi munkahelyek Időtartam 
(év/hónap) 

Munkahely 
(név és cím) 

  

  

  

Iskolai végzettség,  
képesítések 

Időtartam Intézmény Végzettség, képzettség 

   

   

Szakmai gyakorlat (projektek 
felsorolása, annak kezdő és 
befejező dátumát megadva) 

év/hó bontásban 

 

 
Nyilatkozom, hogy az ajánlat keretében való bemutatásáról tudomásom van, ehhez kifejezetten 

hozzájárulok, és kész vagyok a teljesítés során történő személyes közreműködésre. 

 

Kelt:……………….., 2019. …………………….  
                 

          …...……..………..………………. 
                   szakember aláírása 
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A KBT. 69. § (4) BEKEZDÉSE SZERINTI FELHÍVÁSRA CSATOLANDÓ IRATMINTÁK 
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NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOKRA  
a Kbt. 62. § (1) a) és e) bekezdése, továbbá a (2) bekezdés vonatkozásában2 

 
 
Alulírott …………………………………………………………..................................……….., mint a(z) 
…………………………………. ………………………………………………….. (cég megnevezése, székhelye) 
Ajánlattevő3 képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában a fentiekben hivatkozott közbeszerzési eljárásban 
kijelentem, hogy Ajánlattevővel szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) és e) pontjában, valamint a (2) 
bekezdéseiben meghatározott kizáró okok: 
 
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: 
aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény), illetve a Büntető 
Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a 
bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is; 
ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, vesztegetés nemzetközi 
kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. 
fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés; 
ac) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve a 
Btk. szerinti költségvetési csalás; 
ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez kapcsolódó felbujtás, bűnsegély 
vagy kísérlet; 
ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti terrorizmus finanszírozása; 
af) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerinti kényszermunka; 
ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós 
eljárásban; 
ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz hasonló bűncselekmény; 
 
e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt három éven belül 
jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert; 
  
(2) A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt 
alkalmasság igazolásában, amennyiben 
a) vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli 
tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve személyes joga szerint az 
előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy olyan személy, akivel szemben az (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott bűncselekmény miatt az elmúlt öt évben jogerős ítéletet hoztak és a büntetett előélethez 
fűződő hátrányok alól nem mentesült, vagy 
b) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet az elmúlt öt évben - vagy ha ez 
rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesüléséhez 
szükséges időn belül - olyan személlyel szemben hozták, aki a bűncselekmény elkövetésekor a gazdasági szereplő 
vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli 
tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve az előbbieknek megfelelő 
döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy volt. 
 
 
Kelt:……………….., 2019. …………… 
 

         …...……..………..………………. 
          cégszerű aláírása 
 
 

 
2 Felhívjuk a figyelmet, hogy a Kbt. 62. § (1) bekezdése a) és e), továbbá a (2) bekezdésben meghatározott kizáró okok vonatkozásában a 

321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési 

műszaki leírás meghatározásának módjáról 8. § a) pontja alapján közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített 

nyilatkozatot kell benyújtani! 
3 Kérjük a nem relevánsat törölni! 
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NYILATKOZAT 
SZAKEMBER(EK)RŐL 

 
 

Alulírott __________________, mint a __________________ (Ajánlattevő / alkalmasság igazolásában részt 

vevő egyéb szervezet / alvállalkozó4 név, székhely) __________________ (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az 

ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, 

kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után kijelentem, hogy az alábbi szakembereket kívánjuk 

bevonni a teljesítésbe az ajánlati felhívás M.2. pontban felsoroltak vonatkozásában:5 

Szakember neve Alkalmassági követelmény  

  

  

  

  

  

  

  

 
Nyilatkozom, hogy nyertességem esetén az általam az ajánlati felhívás III.1.3) M2.1) pontra bemutatott 
szakember a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-É vagy azzal egyenértékű jogosultsága 
regisztrációjáról szerződés megkötéséig gondoskodom. 
 
Nyilatkozom, hogy nyertességem esetén az általam az ajánlati felhívás III.1.3) M2.2) pontra bemutatott 
szakember a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG vagy azzal egyenértékű jogosultsága 
regisztrációjáról szerződés megkötéséig gondoskodom. 
 
Nyilatkozom, hogy nyertességem esetén az általam az ajánlati felhívás III.1.3) M2.3) pontra bemutatott 
szakember a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉV vagy azzal egyenértékű jogosultsága 
regisztrációjáról szerződés megkötéséig gondoskodom. 
 
Nyilatkozom, hogy nyertességem esetén az általam az ajánlati felhívás III.1.3) M2.4) pontra bemutatott 
szakember a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti É vagy azzal egyenértékű jogosultsága 
regisztrációjáról szerződés megkötéséig gondoskodom. 
 
Tudomásul veszem, hogy a nyilvántartásba-vétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésemnek 
minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő – amennyiben kihirdetésre került – 
a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti meg a szerződést. 
 
Kelt:……………….., 2019. …………………….  

…...……..………..………………. 
                   cégszerű aláírás 
 

 
4 A nyilatkozattevő státuszának megfelelő aláhúzandó! 
5 A táblázat kiegészíthető további sorokkal, szükség szerint. 
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ÚTMUTATÓ 
a műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolására benyújtandó referencia igazolás tartalmára 

vonatkozóan, melyből az eljárást megindító felhívás M1) pontja szerinti alkalmassági 
minimumkövetelményeknek való megfelelés megállapítható 

 
Ajánlattevő (a szerződést teljesítő kedvezményezett) neve 
 
A szerződést kötő másik fél (megrendelő) neve és címe, valamint a referenciát adó személy neve és 
elérhetősége (telefon vagy e-mail); 
 
A teljesítés helye; 
 
A referencia munka rövid ismertetése (szerződés tárgya, a minimumkövetelménynek megfelelően 
részletezett tartalommal oly módon, hogy a minimumkövetelmények szerint ellőírt mennyiség a 
referenciából megállapítható legyen);  
 
A teljesítés kezdésének és befejezésének (a műszaki átadás-átvétel megtörténtének) időpontja év, hó, nap 
részletezettséggel; 
 
Nyilatkozat arról, hogy a szerződés teljesítése az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt; 
 
 
Dátum 
 
Cégszerű aláírás 
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III. FEJEZET 

MŰSZAKI LEÍRÁS 
(külön dokumentumban csatolva) 
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IV. FEJEZET 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET 
(külön dokumentumban csatolva) 

 

 


