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tárgyú Kbt. 81. § (1) bekezdés szerinti, nyílt közbeszerzési eljárásban

Az ajánlatkérőnek jelen dokumentáció kiadásával az a célja, hogy a versenysemlegesség
lehető legteljesebb biztosításával minden ajánlattevőnek lehetővé tegye a sikeres
részvételt a közbeszerzési eljárásban. Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott
kérdésekben jelen dokumentáció rendelkezései az irányadóak és kötelezőek az ajánlat
összeállítására és benyújtására vonatkozóan, esetleges ellentmondás esetén az eljárást
megindító felhívás rendelkezései az irányadóak.
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I. ÚTMUTATÓ
1. TÁJÉKOZTATÁS AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE
Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) (1)
bekezdés b) pontjában foglaltak alapján nyílt közbeszerzési eljárást indított.
Az alábbiakban az ajánlatkérő az ajánlat összeállítása kapcsán ad meg alapvető
információkat azzal, hogy a Kbt. és az eljárásban releváns végrehajtási rendeletek, egyéb
jogszabályok ismerete elvárás az ajánlattevők felé.
A közbeszerzés tárgya: építési beruházás
Kapcsolattartó:
dr. Boros András Zoltán közbeszerzési osztályvezető
dr. Mányoki Bernadett felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (01107)
Az ajánlattevő ajánlatának benyújtásával teljes egészében elfogadja a közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. számú törvény (a továbbiakban: Kbt.) előírásai szerint ezen
közbeszerzési eljáráshoz elkészített ajánlattételi felhívás, közbeszerzési dokumentáció és
a műszaki leírás (a továbbiakban együtt: ajánlati dokumentáció/közbeszerzési
dokumentáció) összes feltételét.
Az ajánlati dokumentációt az Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívással együtt és
egyidejűleg valamennyi, a határidőben az eljárás iránti érdeklődését jelző gazdasági
szereplőnek elektronikusan, ingyenesen az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (a
továbbiakban: EKR/EKR rendszer) megküldi és elérhetővé teszi.
Az ajánlatot a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően, az
Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (a továbbiakban: EKR) keresztül kell benyújtani.
Az ajánlatkérő kizárólag az EKR rendszeren keresztül történő eljárási cselekményeket veszi
figyelembe. Az ajánlatkérő, illetve a nevében eljáró felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadó semmilyen módon nem felel az EKR rendszer működéséből, működési
zavarából
eredő
problémákért,
érvénytelenségért,
az
eljárás
ebből
eredő
eredménytelenségéért. A 424/2017. (XII.19.) Korm. rendeletben foglaltaknak ismerete és
jogszerű alkalmazása kifejezett elvárás az eljárásban résztvevő gazdasági szereplőkkel
szemben.
Kérjük, hogy az alábbiakat figyelmesen szíveskedjenek átolvasni, és az
ajánlattétel folyamán figyelembe venni, mivel az eljárást megindító felhívásban
- terjedelmi korlátok miatt - nem található többletinformációkat tartalmaznak!
2. ELŐZETES KIKÖTÉSEK
A közbeszerzési eljárás lebonyolítására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
(a továbbiakban: Kbt.) szabályai szerint, a Kbt. Második része szerinti eljárási szabályok
kerülnek alkalmazásra a Kbt. és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló
424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerinti Elektronikus Közbeszerzési Rendszer
igénybevételével.
A közbeszerzési eljárás során az EKR rendszeren keresztül folytatott kommunikációra a
Kbt., illetve a 424/2017 (XII. 19.) Korm. rendelet előírásai alapján kerül sor, mellyel
kapcsolatban ajánlatkérő kifejezetten felhívja a figyelmet a Kbt. 40. §, 41. §, 41/A. §,
41/B. §, illetve 41/C. §-ban foglalt rendelkezéseire.
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Az ajánlat elkészítésének alapja a közbeszerzési dokumentáció, mely rögzíti az ajánlattételi
elvárásokat, a részletes szerződéses feltételeket és a feladat-meghatározást.
Az ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívásban, illetve a közbeszerzési
dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell
ajánlatát elkészítenie.
Ajánlata benyújtásával az ajánlattevő teljes egészében és megkötések nélkül elfogadja a
jelen közbeszerzési dokumentációban meghatározott összes feltételt az ajánlattételi
időszakban esetlegesen kiadott kiegészítéssel együtt, függetlenül az Ajánlattevő saját
feltételeitől, amelyektől ezennel eláll.
Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlattevő kötelessége, hogy teljes körű
ismereteket szerezzen a maga számára a közbeszerzési eljárás minden vonatkozásában
az ajánlat benyújtása előtt. Ajánlatkérő feltételezi, hogy az ajánlattevő minden olyan
információt beszerzett, amely az ajánlat elkészítéséhez és a szerződéskötéshez szükséges.
Kérjük Tisztelt ajánlattevőket, hogy az összes tájékoztatást, követelményt,
meghatározást, specifikációt, amelyeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak,
szíveskedjenek átvizsgálni ajánlattétel előtt.

3. AZ ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS, ILLETVE A DOKUMENTÁCIÓ
MÓDOSÍTÁSA, AZ ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS VISSZAVONÁSA
Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt, illetve az eljárást megindító felhívásban és
közbeszerzési dokumentációban foglaltakat jogosult módosítani a Kbt.-ben foglaltak
szerint.
Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást az ajánlattételi határidő lejártáig
visszavonhatja, amiről az ajánlattételi határidő előtt egyidejűleg, közvetlenül valamennyi
ajánlattevőt írásban tájékoztatja az EKR rendszerben.
4. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS
Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás vonatkozásában a Kbt. 56. § alapján jár el.
Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet, az
eljárást megindító felhívásban, valamint a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban,
írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az EKR rendszeren keresztül az
ajánlatok beadását (ajánlattételi határidő lejártát) megelőzően. A kérdésekre adott
válaszok az ajánlattételi határidő lejárta előtt 2 nappal, írásban, minden gazdasági szereplő
számára hozzáférhetően kerülnek fel az EKR rendszerben.
A kiegészítő tájékoztatás során adott válaszok a közbeszerzési eljárás részét képezik,
ezeket az ajánlat benyújtása során figyelembe kell venni. Az ajánlattevő köteles a
megfelelő ajánlat benyújtáshoz szükséges minden információt beszerezni, az ajánlatkérő
által meghatározott követelményekben rejlő bármilyen hibát vagy hiányosságot feltárni és
az ajánlatkérőnek jelezni.
5. AZ AJÁNLATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA
Az ajánlattevőnek a Kbt.-ben, az eljárást megindító felhívás felhívásban, illetve a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelmények
maradéktalan figyelembevételével és az előírt kötelező okiratok, dokumentumok,
nyilatkozatok (a továbbiakban együttesen: mellékletek) becsatolásával kell ajánlatát
benyújtania.
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Az ajánlatokat az EKR rendszeren (az eljárás erre megadott felületén) keresztül kell
benyújtani az eljárást megindító felhívásban meghatározott ajánlattételi határidőig.
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.
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 – a következő bekezdésben foglalt eset kivételével – nem követelheti
meg elektronikus aláírás alkalmazását.
Ajánlatkérő előírja, 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.
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.
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. 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, és az ajánlattevő eltérő
nyelvű nyilatkozatot csatol a rendszerben. Ebben az esetben, ha az elektronikus űrlap
magyar nyelven kerül kitöltésre, azt a csatolt nyilatkozat fordításának kell tekinteni.
Ajánlatkérő az eljárás során csak nem módosítható fájlok benyújtását (pdf) fogadja el,
amennyiben azonban van olyan dokumentum, amelynek a szerkeszthető formában történő
benyújtására (is) szükség van, akkor ajánlatkérő elfogadja a szerkeszthető (word, excel)
formátumban történő becsatolást is.
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.
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.
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Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők,
valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az
ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A nyilatkozatok megtételére
meghatalmazott gazdasági szereplő kizárólag azért felel, hogy a meghatalmazásnak és a
számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak, adatoknak az általa elektronikusan
megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös ajánlattevők
35. § (6) bekezdése szerinti egyetemleges felelősségét.
6. AZ AJÁNLAT TARTALMA
Az ajánlatnak – figyelemmel a Kbt. 57. § (1) bekezdés b) pontjára - a következő iratokat
kell tartalmazni:
Elérhetőség
Iratanyag megnevezése
EKR űrlap
Felolvasólap
EKR űrlap
Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD)
EKR űrlap
Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint
EKR űrlap
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerint (nemleges
EKR űrlap
tartalommal is)
Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján (nemleges
EKR űrlap
tartalommal is)
EKR űrlap
Nyilatkozat folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról
EKR űrlap
Nyilatkozat üzleti titokról
Excel melléklet
Beárazott költségvetés (benyújtandó excel és pdf formátumban)
egyedileg
Aláírási címpéldány, vagy aláírás-minta
csatolandó
egyedileg
Közös ajánlattevők megállapodása és meghatalmazás (adott
csatolandó
esetben)
egyedileg
Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses
csatolandó
vagy
előszerződésben,
vagy
más
formában
vállalt
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja,
hogy
a
szerződés
teljesítéséhez
szükséges
erőforrások
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama
alatt (adott esetben)
egyedileg
Meghatalmazás (az ajánlatot aláíró, de a cégkivonatban nem
csatolandó
szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult
személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a
meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos
meghatalmazás egyszerű másolati példánya) (adott esetben)
egyedileg
Nyilatkozat fordításról (adott esetben)
csatolandó
egyedileg
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a
csatolandó
Cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak
érkezéséről a Cégbíróság által megküldött igazolás (egyedileg
csatolandó) (adott esetben)
egyedileg
Ajánlattevő cégkivonata (adott esetben)
csatolandó
1. sz. melléklet
Nyilatkozat felelősségbiztosításról
2. sz. melléklet
Nyilatkozat az értékelési szempontra bevonni kívánt szakemberről
(ajánlattevő által kitöltve, szakember vonatkozásában)
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Elérhetőség
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet
egyedileg
csatolandó
egyedileg
csatolandó
7. sz. melléklet
8. sz. melléklet
9. sz. melléklet

Iratanyag megnevezése
M/2) alkalmassági követelményként bemutatott szakember
szakmai önéletrajza
M/2) alkalmassági követelményként bemutatott szakember
rendelkezésre állási nyilatkozata
Nyilatkozat biztosítékok határidőre történő rendelkezésre
bocsátásáról
Nyilatkozat adatkezeléshez való hozzájárulásról
Szakember
képzettséget
vagy
végzettséget
igazoló
dokumentumok (kamarai nyilvántartásban való szereplés esetén
nem szükséges)
Kbt. 64. § szerinti jogerős határozat (adott esetben)
Ajánlati nyilatkozat függeléke
Nyilatkozat a választott műszaki megoldásra vonatkozóan
Nyilatkozat a 322/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § (1)
bekezdése alapján

Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására csatolandó dokumentumok:
Elérhetőség
10. sz. melléklet
egyedileg
csatolandó

11. sz. melléklet

EKR űrlap
EKR űrlap
12. sz. melléklet
13. sz. melléklet
14. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
egyedileg
csatolandó

Iratanyag megnevezése
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése szerinti nyilatkozat (adott esetben)
SZ/1)
alkalmassági
követelmény
vonatkozásában
a
nyilvántartásban szereplés tényét a nyilvántartás kivonatának, a
nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a
nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak
egyszerű másolata (adott esetben)
Nyilatkozat kizáró okokra - a Kbt. 62. § (1) a) és e) bekezdése,
továbbá a (2) bekezdés vonatkozásában
(közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által
hitelesített nyilatkozat)
Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja
tekintetében
Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja
tekintetében
P/1) alkalmassági követelmény igazolása – közbeszerzés tárgya
szerinti árbevételről szóló nyilatkozat
M/1) alkalmassági követelmény igazolása - referenciaigazolás(ok)
Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberről - M/2)
alkalmassági követelmény igazolása (ajánlattevő által kitöltve,
szakember vonatkozásában)
M/2) alkalmassági követelményként bemutatott szakember
szakmai önéletrajza
M/2) alkalmassági követelményként bemutatott szakember
rendelkezésre állási nyilatkozata
Szakember
képzettséget
vagy
végzettséget
igazoló
dokumentumok (kamarai nyilvántartásban való szereplés esetén
nem szükséges)
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Elérhetőség
egyedileg
csatolandó
egyedileg
csatolandó
egyedileg
csatolandó

Iratanyag megnevezése
M/2) alkalmassági követelményként bemutatott szakemberek a
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti névjegyzékbe vételről
szóló határozat egyszerű másolata (adott esetben)
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § b) pontja szerinti igazolás
(adott esetben)
Nyilatkozat fordításról (adott esetben)

Ajánlatkérő
felhívja
ajánlattevők
figyelmét,
hogy
a
formanyomtatványokat/nyilatkozatmintákat
tájékoztató
jelleggel
teszi
közzé
a
közbeszerzési dokumentumokban, azok használatáért a felelősséget ajánlattevők viselik.

1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
6.
7.
8.
9.

sz.
sz.
sz.
sz.

melléklet
melléklet
melléklet
melléklet

10. sz. melléklet
11. sz. melléklet
12. sz. melléklet
13. sz. melléklet
14. sz. melléklet

Nyilatkozat felelősségbiztosításról
Nyilatkozat az értékelési szempontra bevonni kívánt szakemberről
(ajánlattevő által kitöltve, szakember vonatkozásában)
M/2) alkalmassági követelményként bemutatott szakember
szakmai önéletrajza
M/2) alkalmassági követelményként bemutatott szakember
rendelkezésre állási nyilatkozata
Nyilatkozat biztosítékok határidőre történő rendelkezésre
bocsátásáról
Nyilatkozat adatkezeléshez való hozzájárulásról
Nyilatkozat minőségirányítási tanúsítványról
Nyilatkozat a választott műszaki megoldásra vonatkozóan
Nyilatkozat a 322/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § (1)
bekezdése alapján
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése szerinti nyilatkozat (adott esetben)
Nyilatkozat kizáró okokra - a Kbt. 62. § (1) a) és e) bekezdése,
továbbá a (2) bekezdés vonatkozásában
(közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által
hitelesített nyilatkozat)
P/1) alkalmassági követelmény igazolása – közbeszerzés tárgya
szerinti árbevételről szóló nyilatkozat
M/1) alkalmassági követelmény igazolása - referenciaigazolás(ok)
Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberről - M/2)
alkalmassági követelmény igazolása (ajánlattevő által kitöltve,
szakember vonatkozásában)

7. A KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL LEHETŐSÉGE
A gazdasági szereplőkre vonatkozó közös szabályokat a Kbt. 35. §-a szabályozza.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek együttműködési megállapodást kell
kötniük egymással, melyben szabályozzák a közös ajánlattevők egymás közötti és az
ajánlatkérővel való kapcsolatát.
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Az ajánlatban utalni kell a közös ajánlati szándékra, és meg kell nevezni a közös
ajánlattevőket, illetve a közös ajánlattevők közül a vezető tagot, annak címét, egyéb
elérhetőségét. Az együttműködési megállapodást az ajánlathoz kell csatolni.
A megállapodásnak a következő kötelező elemeket kell tartalmazni:
– ajánlattevők adatai (név, székhely, képviselő)
– a felek egyetemleges kötelezettségvállalása a szerződés teljesítésére, közös
vállalkozásuk szerződésszegéssel okozott károkért, valamint a harmadik személynek
okozott károkért fennálló egyetemleges felelősségét
– a közös ajánlattevők, illetve ajánlattevők egymás közötti munkamegosztása
– a felek egyértelmű nyilatkozata arról, hogy nyertességük esetén a szerződésben foglalt
valamennyi kötelezettség teljesítéséig a megállapodás ezen tartalmi elemein és a tagok
személyén nem változtatnak
– a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös
ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A Kbt. 35. § (2a)
bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell
terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletére
jogosult gazdasági szereplő az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok
megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat
A közös ajánlattevők (szerződő tagok) személye a közbeszerzési eljárás ideje alatt nem
változhat.
Ajánlatkérő gazdasági társaság, illetve jogi személy létrehozását kizárja mind ajánlattevő,
mind közös ajánlattevők vonatkozásában.
8. A VERSENY BIZTOSÍTÁSA
A Kbt. 36. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban
a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen,
b) más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt,
c) más ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja [Kbt. 65.
§ (7) bekezdés].
Amennyiben az Ajánlatkérő az adott közbeszerzési eljárás során a tisztességtelen piaci
magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a
továbbiakban: Tpvt.) 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti rendelkezések nyilvánvaló
megsértését észleli vagy azt alapos okkal feltételezi, köteles azt – a Tpvt. bejelentésre
vagy panaszra vonatkozó szabályai szerint – jelezni a Gazdasági Versenyhivatalnak.
9. AZ AJÁNLATTÉTEL KÖLTSÉGE
Az ajánlat elkészítésével, illetve benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az
ajánlattevőt terheli. Az ajánlattevőnek nincs joga semmilyen, a közbeszerzési
dokumentumban kifejezetten megadott jogcímen kívül, egyéb – így különösen anyagi –
igény érvényesítésére. A közbeszerzési eljárás eredményes, vagy eredménytelen
befejezésétől függetlenül az ajánlatkérővel és az eljáróval szemben ezen költségekkel
kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye.
Az ajánlatkérő kifejezetten nyilatkozik, hogy az ajánlat elkészítésével kapcsolatosan
semmiféle – esetleges jövőbeni – térítésre nem kötelezhető.
Az ajánlatkérő kifejezetten nyilatkozik, hogy az ajánlatok elkészítéséért sem a nyertes
ajánlattevőnek, sem másoknak nem fizet.
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10. AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ
Az ajánlattételi határidő az eljárást megindító felhívás IV.2.2. pontjában megadott időpont.
11. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA
Kbt. 68. § (1b), (1c) bekezdései és a 424/2017. (XII.19.) Korm. Rendelet (EKR rend.) 1517. § szerint.
Határidőre benyújtott ajánlatnak csak azok minősülnek, amelyek az eljárást megindító
felhívásban meghatározott határidőig az EKR rendszeren keresztül felöltésre kerülnek. A
beérkezés időpontjáról az EKR rendszer visszaigazolást küld. Az elektronikus dokumentum
beérkezésének ideje az automatikus visszaigazolásban szereplő időpont. Az ajánlattételi
határidő lejártának időpontját követően kettő óra elteltével kerül sor az ajánlatok
felbontására, melyet az EKR végzi el úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az
ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.
Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti
adatokat az EKR rendszer a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a
tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők részére elérhetővé
teszi.
AZ EKR rendelet 16. § (1) bekezdése szerint az ajánlattételi nem jár le, ha az EKR vagy
annak az ajánlat elkészítését támogató része az EKR üzemeltetője által közzétett
tájékoztatás alapján igazoltan
a) folyamatosan legalább öt percig fennálló üzemzavar(ok) folytán [EKR Rend. 22. § (2)
bekezdés] az ajánlatkérő által meghatározott ajánlattételi vagy részvételi határidőt
megelőző huszonnégy órában összesen legalább százhúsz percig, vagy
b) üzemzavar folytán [EKR Rend. 22. § (2) bekezdés] az ajánlattételi vagy részvételi
határidő alatt folyamatosan legalább huszonnégy óráig
nem elérhető.
Ebben az esetben az ajánlatkérő köteles az ajánlattételi határidőt meghosszabbítani az
EKR működésének helyreállítását követően. Az EKR működésének helyreállításáról az EKR
üzemeltetője tájékoztatást tesz közzé. A határidőt úgy kell meghosszabbítani, hogy
megfelelő idő, de legalább a hosszabbításról szóló értesítés megküldésétől számított két
nap, ha a módosításról hirdetményt kell feladni, annak feladásától számított négy nap, az
Európai Unió Hivatalos Lapja kiegészítésében (Tenders Electronic Daily) közzéteendő
hirdetmények esetében hat nap álljon rendelkezésre az ajánlat benyújtására.
12. ÜZLETI TITOK VÉDELME
A gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban, valamint a Kbt. 72. § szerinti
indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is)
[az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 1. §] tartalmazó iratok
nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.
A gazdasági szereplő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó
dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót köteles
alkalmazni.
Az üzleti titok védelmének és a fenti iratok üzleti titokká nyilvánításának részletes
szabályait a Kbt. 44. § tartalmazza. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a
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gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban vagy felvilágosításban, valamint a 72. §
szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett
ismeretet is) [az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 1. §] 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.
Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az üzleti titoknak tartott információk, iratok harmadik
személyek (különösen más ajánlattevők, gazdasági szereplők) általi megismeréséért,
amennyiben ajánlattevő az üzleti titkot [az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV.
törvény 1. §] tartalmazó iratokat ajánlatában nem elkülönített módon, vagy úgy helyezi
el, hogy azok tartalmaznak a fentiekben megjelölt információkat is.
13. AZ AJÁNLATOK BÍRÁLATA ÉS ÉRTÉKELÉSE
Az ajánlatok és értékelését és bírálatát ajánlatkérő Bíráló Bizottsága végzi. Az ajánlatok
szakmai elbírálásának célja megtalálni azt az ajánlattevőt, aki legnagyobb valószínűséggel
hozzájárul ahhoz, hogy az ajánlatkérő teljesítse a közbeszerzés tárgyaként meghatározott
feladatot.
14. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE
Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2)
bekezdés c) pontjában rögzítetteknek megfelelően a legjobb ár-érték arányt megjelenítő
értékelési szempontok szerint értékeli az alábbiak szerint:
Értékelési részszempontok

Súlyszám

1

Nettó egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF)

70

2.

Az M.2.1.) alk. köv.-re bemutatott szakember (VZTER) alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata
(hónapokban, 0-36 hónap)
Az M.2.2.) alk. köv.-re bemutatott szakember
(SZKV.1.3. Víz-és földtani közeg védelmi szakértő)
alkalmasságon
felüli
szakmai
tapasztalata
(hónapokban, 0-36 hónap)

3.

15

15

Az értékelés módszere:
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám (minden értékelési szempont esetében azonos):
Alsó határ 0 pont, felső határ 10 pont, az ajánlatkérő szempontjából kedvezőbb megajánlás
magasabb pontszámot kap.
1. értékelési részszempont:
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1. Egyösszegű nettó ajánlati ár:
Az ár értékelési részszempont esetében az alkalmazandó módszer a fordított arányosítás,
figyelemmel a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló
értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatójára [KÉ 2020. évi 60. szám;
2020. március 25.].
Az ajánlati ár kialakítása során a kiadott feladat leírásának ismerete mellett az alábbi
pontokat is figyelembe kell venni:
- Az ajánlatban szereplő árnak fix árnak kell lennie, vagyis az ajánlattevők semmilyen
formában és semmilyen hivatkozással nem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot.
- A nettó díjat úgy kell megadni, hogy az tartalmazzon minden járulékos költséget,
függetlenül azok formájától és forrásától, pl. vám, különböző díjak és illetékek, stb.
- Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a szerződés időtartama alatti árváltozásból eredő
vállalkozói megrendelői és vállalkozói hasznot is.
- Ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés
valutaneme is csak ez lehet.
- Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat
tárgyának eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített
feltételek betartásához szükségesek, így többek között minden illetéket, díjat.
- Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód
elfogadhatatlan Ajánlatkérő számára.
- Az ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes körűnek
kell lennie, vagyis magába kell foglalni minden ajánlattevői kifizetési igényt.
- Az egyösszegű ajánlati árnak fedezetet kell nyújtania az építéssel kapcsolatos
valamennyi járulékos költségre.

Résszempontonként az ajánlatkérő részére legkedvezőbb (legalacsonyabb) árat tartalmazó
ajánlat kapja a maximális tíz pontot, a további ajánlatok pontszámának megállapítása a
fordított arányosítás képletével történik az alábbiak szerint:

Alegjobb
P=

(Pmax - Pmin) + Pmin
Avizsgált

ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0
Ajánlatkérő az adott részszempont esetében az adott ajánlat fenti módszerrel megállapított
pontszámát (2 tizedesjegyre kerekítve) megszorozza az adott részszemponthoz tartozó
súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Ajánlatkérő minden esetben 2
tizedesjegyre kerekítve számol.
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Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy ahol a közbeszerzési dokumentumokban gyártóra és/vagy
típusra való hivatkozás található, az csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében
történt.
Ajánlattevők
ajánlatukban
bármely
más
olyan
eszközt
szerepeltethetnek, amely az adott funkciójának megfelel, és a megnevezettel egyenértékű.
Az egyenértékűség igazolása ajánlattevők feladata.
Az ajánlati ár vonatkozásában a közbeszerzési dokumentumok részeként kibocsátott
árazatlan költségvetés kitöltése kötelező, a költségvetés(ek) excel formátumban állnak
ajánlattevők rendelkezésére, amelyet kitöltve kell az ajánlatukhoz csatolni elektronikus
formátumban (pdf. és excel). Érvénytelennek minősül az ajánlat, amely nem tartalmazza
az beárazott költségvetést, továbbá amelyik nem a dokumentációban meghatározottak
szerint kerül benyújtásra.
A Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja alapján átalánydíjas szerződés esetén az árazott
költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és egységára pótolható, módosítható,
kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak
értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet
nem befolyásolja.
Az értékelés alapját az egyösszegű nettó ajánlati ár képezi. Ezen összeget ajánlattevők
kötelesek a Felolvasólapon ezen értékelési szempont tekintetében feltüntetni!

Az árazott költségvetés elkészítése során az alábbiakat szükséges figyelembe venni:
 Az árazatlan költségvetés tételeinek tartalmát elsődlegesen úgy kell értelmezni, hogy
azok a megnevezésük szerinti munka minden közvetlen és közvetett munkaműveleti
és dologi elemét magukban foglalják az előkészítéstől a Szerződésben
megfogalmazott és az egyéb vonatkozó előírásokat mindenben kielégítő módon
történő teljes elkészítésig, azaz a tételekhez tartozó egységárakat ÁFA (Általános
Forgalmi Adó) nélkül kell megadni, de tartalmazniuk kell minden egyéb járulékos
költséget is (biztosítások, garanciák, felvonulási és ideiglenes melléképítmények
[építés, fenntartás és bontás], biztonsági elkorlátozások, terelőelemek, lezárások,
lerakóhelyi díjak, szállító útvonalak karbantartása és helyreállítása, előírt ellenőrző
mérések és vizsgálatok, mintavételek, minősítések, minőség tanúsítások,
segédanyagok, kitűzések, geodéziai munkák, a folyamatos üzem biztosítása miatti
ideiglenes létesítményeket stb.), valamennyi szükséges munka elvégzését teljesen
készen, továbbá minden vámot adót és egyéb illetéket, ami a Vállalkozónak a
Szerződés alapján vagy bármely más okból kell fizetnie.
 Ha egy munkafázis tétele nem került külön kiírásra, de az abban foglalt
tevékenységre szükség van, akkor azok költségeit a munkatételek egységárában kell
figyelembe venni.
 A megadott egységáraknak a műszaki tartalom megvalósításához szükséges
ráfordítás összegén túl a munkák teljes befejezéséig várható árváltozásból eredő
költségeket is tartalmaznia kell, ezért az egységárak rögzítettek és nem
változtathatók a Szerződés időtartama alatt.
 A költségvetés(ek) Microsoft Office Excel formátumban állnak az ajánlattevők
rendelkezésére, amelyet kitöltve kell az ajánlatukhoz elektronikus formátumban (pdf.
és excel)!
Az ajánlati árat Magyar Forintban (HUF) kell az előírt helyeken rögzíteni számjegyekkel. Az
elvégzett munkák ellenértéke is kizárólag magyar forintban kerül kifizetésre.
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Az egyösszegű ajánlati árnak fedezetet kell nyújtania az építéssel kapcsolatos valamennyi
járulékos költségre, így különösen:
- fel,- és levonulás;
- építés ideje alatti esőzések elleni védelem;
- beruházási táblák;
- bankköltségek;
- biztosítási költség;
- minőségvizsgálatok (anyagvizsgálatok, megvalósulási terv, stb.);
- kiszoruló föld, szemét elszállítása és elhelyezése;
- kalkulált árváltozások;
- megvalósulási tervek készítése;
- finanszírozás, garanciák költségei;
- szállító útvonalak karbantartása;
- szükséges szakfelügyeletek költségei;
- munkaterület őrzése;
- terület folyamatos tisztántartása, takarítása;
- kivitelezéshez felhasznált víz, és villamos energia díja;
- tervezői művezetés díja;
- engedélyeztetés hatósági díjai;
- tervezési költségek;
- okozott zöldkárok megtérítése;
- régészeti feltárás költségei;
- lőszermentesítés költségei.

A 2.-3. minőségi értékelési részszempontok esetében az alkalmazandó módszer az
egyenes arányosítás.
Jelen értékelési részszempont vonatkozásában (többlet szakmai tapasztalat hónapokban
kifejezve) előírt kritérium a teljesítéshez minimálisan szükséges elváráson felüli
előírás Ajánlatkérő részéről.
Ajánlatkérő az ajánlattal benyújtott szakmai önéletrajzban foglaltakat veszi alapul az
értékelési részszempont vonatkozásában.
Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján rögzíti, hogy jelen értékelési szempont
tekintetében tett megajánlás legkedvezőbb szintje 36 hónap, így ezen megajánlás
és az ennél kedvezőbb megajánlásra egyaránt az értékelési ponthatár felső
határával azonos számú (10) pontot ad.
Ajánlatkérő a pontszámok meghatározását úgy végzi el, hogy az egyes alszempontok
tekintetében meghatározott legkedvezőbb megajánlás és az azt meghaladó megajánlás
esetén a maximális kiosztható pontot (10 pont) veszi figyelembe a pontszámok
meghatározásánál (tehát a képletbe abban az esetben is a legkedvezőbb megajánlásként
meghatározott értéket helyettesíti be, ha a lekedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen
értéknél kedvezőbb).
A minőségi értékelési részszempontok esetében az alkalmazandó módszer az egyenes
arányosítás, figyelemmel a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására
szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatójára [KÉ 2020. évi 60.
szám; 2020. március 25].
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Résszempontonként az ajánlatkérő részére legkedvezőbb (legmagasabb) ajánlat kapja a
maximális tíz pontot, a további ajánlatok pontszámának megállapítása az egyenes
arányosítás képletével történik az alábbiak szerint:
Az egyenes arányosítás képlete:
Avizsgált
P=
Alegjobb

(Pmax - Pmin) + Pmin

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (amennyiben 36 hónapnál többletszakmai
tapasztalatnál több kerül megajánlásra, a képletbe akkor is csak 36 hónap kerül
beillesztésre)
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0

A bemutatott szakemberek előírt alkalmassági minimumkövetelményen felüli
szakmai tapasztalataként Ajánlatkérő az adott pontban megjelölt jogosultsággal,
illetve szakértői pozícióban (vagy az ezzel egyenértékű korábbi jogosultsággal)
végezhető munkákat vagy a jogosultság megszerzéshez szükséges munkákat
(szakmai tapasztalatot) fogadja el.
Pl.: Az M.2.1) pont esetében a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendeletben előírt „VZTER” jogosultsággal (vagy az ezzel egyenértékű korábbi jogosultság) végzett
munkák vagy annak megszerzéséhez szükséges munkákban való részvétel
(szakmai tapasztalat) kerül értékelésre az alkalmassági minimumkövetelményen
felüli szakmai tapasztalatként. Tehát ez esetben pl.: az okleveles építőmérnök 3
éves szakmai gyakorlati idején (ami a jogosultsághoz szükséges) felüli idő
számolható el.
A 2. értékelési részszempont esetén az ajánlattevő az M.2.1) alkalmassági
követelményre bemutatott szakembernek a 266/2013. (VII.11.) Korm. r. „VZ-TER”
(Területi vízgazdálkodási építmények tervezése) (vagy azzal egyenértékű) jogosultság
megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai
tapasztalatát köteles bemutatni. Ajánlatkérő az M.2.1) pontban megjelölt és bemutatott
szakember alkalmassági követelményen felüli, 0-36 hónap közötti tapasztalatát értékeli
akként, hogy 36 hónap vagy ennél magasabb tapasztalati időre egyaránt 10 pontot ad
ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerint. Amennyiben az Ajánlattevő által bemutatott
szakember nem rendelkezik az alkalmassági követelményhez képest többlet tapasztalati
idővel, Ajánlatkérő 0 pontot ad a részére (ebben az esetben a felolvasólapon 0 számot
kérünk feltüntetni). Amennyiben ajánlattevő a 2. értékelési részszempontra több
szakembert mutat be, abban az esetben Ajánlatkérő ezen ajánlatot érvénytelenné
nyilvánítja, tekintettel arra, hogy ajánlattevő többváltozatú ajánlatot ad és Ajánlatkérő a
többváltozatú ajánlatot kizárja a tárgyi eljárás során.
Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 71. § (9) bekezdése a) pontja alapján
Ajánlatkérő abban az esetben is köteles érvénytelenné nyilvánítani Ajánlattevő ajánlatát,
amennyiben az Ajánlattevő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szinttel
megegyező vagy annál kedvezőbb érték kerül alátámasztásra, azonban Ajánlattevő nem
tudja a felolvasólapon tett megajánlását pontosan alátámasztani.
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A szakember neve megadásának elmulasztása nem hiánypótoltatható, az szintén az
ajánlat érvénytelenségét eredményezheti.
A 3. értékelési részszempont esetén az ajánlattevő az M.2.2) alkalmassági
követelményre bemutatott szakembernek a 297/2009. (XII.21.) Korm. rendelet
„SZKV.1.3.” (Víz- és földtani közeg védelem szakértő) (vagy azzal egyenértékű)
jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai
tapasztalatát köteles bemutatni. Ajánlatkérő az M.2.2) pontban megjelölt és bemutatott
szakember alkalmassági követelményen felüli, 0-36 hónap közötti tapasztalatát értékeli
akként, hogy 36 hónap vagy ennél magasabb tapasztalati időre egyaránt 10 pontot ad
ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerint. Amennyiben az Ajánlattevő által bemutatott
szakember nem rendelkezik az alkalmassági követelményhez képest többlet tapasztalati
idővel, Ajánlatkérő 0 pontot ad a részére (ebben az esetben a felolvasólapon 0 számot
kérünk feltüntetni).
Amennyiben ajánlattevő a 3. értékelési részszempontra több
szakembert mutat be, abban az esetben Ajánlatkérő ezen ajánlatot érvénytelenné
nyilvánítja, tekintettel arra, hogy ajánlattevő többváltozatú ajánlatot ad és Ajánlatkérő a
többváltozatú ajánlatot kizárja a tárgyi eljárás során.
Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 71. § (9) bekezdése a) pontja alapján
Ajánlatkérő abban az esetben is köteles érvénytelenné nyilvánítani Ajánlattevő ajánlatát,
amennyiben az Ajánlattevő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szinttel
megegyező vagy annál kedvezőbb érték kerül alátámasztásra, azonban Ajánlattevő nem
tudja a felolvasólapon tett megajánlását pontosan alátámasztani.
A szakember neve megadásának elmulasztása nem hiánypótoltatható, az szintén az
ajánlat érvénytelenségét eredményezheti.
2.-3. értékelési szempontok kapcsán csatolandó dokumentumok:
a) ajánlattevő nyilatkozata az értékelési alszempont tekintetében bevonni kívánt
szakemberekről, amelyben megjelöli a bevonni kívánt szakembert (szakember neve), a
szakember képzettségét / végzettségét, továbbá a szakember munkáltatójának
(ajánlattételi határidő időpontjában) feltüntetésével, vagy annak a személynek a
megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb
jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában;
b) szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (Az
önéletrajzból az értékelési szempont szerinti megajánlás alátámasztottságának
egyértelműen ki kell derülnie);
c) a szakember által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat.
A szakember(ek) szakmai gyakorlatát év/hónap bontásban, kezdő és befejező időpont
(év/hó) feltüntetésével kérjük megadni. A 2.-3. értékelési alszempont vonatkozásában
párhuzamos szakmai gyakorlatokat ajánlatkérő csak egyszer veszi figyelembe. Az
alkalmassági követelményeknek való megfelelés kapcsán bemutatásra került és az
értékelés során bemutatott időben párhuzamos szakmai tapasztalatok között nem lehet
átfedés. Amennyiben ajánlattevő a 2.-3. értékelési szempontra ugyanazon szakembert
mutatja be (amely esetben egy szakember maximum két pozícióra jelölhető), abban az
esetben a két értékelési szempontra bemutatott időben párhuzamos szakmai
tapasztalatok között nem lehet átfedés. 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.
16 / 60

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.
Ennek megfelelően az ajánlattevő a szakember nevének, valamint egyéb releváns
mérőszám (jogosultság megszerzéséhez szükséges időn felüli szakmai tapasztalat
hónapban megadva) megadásával mutassa be a jelen munkák szempontjából releváns
gyakorlattal rendelkező szakemberét egy nyilatkozatban (6. számú melléklet).
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. 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.
A szakember szakmai önéletrajzának egyértelműen tartalmaznia kell, hogy a
bemutatásra kerülő szakember az ajánlati felhívás III.1.3) Műszaki, illetve szakmai
alkalmasság M.2. adott pontjában foglalt minimális szakmai tapasztalaton túl összesen
mennyi többlet hónap szakmai gyakorlattal bír.
Kérjük továbbá az önéletrajzban megjelölni a szakember adott kategóriájú
jogosultsága megszerzésének idejét, amennyiben szakember azzal rendelkezik.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a 2.-3. értékelési szempontok esetén szakmai tapasztalat
alatt a naptári hónapban megadott gyakorlati időt érti, ezért Ajánlatkérő felhívja
Ajánlattevők figyelmét, hogy a szakember szakmai tapasztalatának alátámasztására a
szakember által ellátott feladat időtartamát minden esetben hónapokban szíveskedjenek
megadni.
Ajánlatkérő felhívja tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy a bemutatásra kerülő
szakember által ellátott feladattal érintett időtartamot lehet többlet szakmai
tapasztalat időtartamaként (egyaránt év/hó bontásban) rögzíteni, és nem az
adott projekt/beruházás/munka teljes időtartamát a kezdő és befejező időpont
megadásával.
Ajánlatkérő kéri az önéletrajzban az adott kategóriájú jogosultság
megszerzéséhez (az előírt alkalmassági feltételhez) szükséges munkáknak és
az értékelésre szánt munkáknak az elkülönítését, hogy a többlethónapok
számítását, ellenőrzését Ajánlatkérő elvégezhesse.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az önéletrajznak egyértelműen beazonosíthatóan
kell tartalmaznia, hogy a szakember milyen tárgyú munkában és milyen pozícióban vett
részt, mert Ajánlatkérő csak olyan tapasztalati időt fogad el, amelynél egyértelműen
kiderül az értékelési szempontnak való megfelelőség.
Ajánlatkérő kizárólag a szakmai önéletrajzzal egyértelműen alátámasztott szakmai
tapasztalat időtartamát (szakmai önéletrajzban bemutatott az előírásoknak megfelelő, és
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egyértelműen beazonosítható tapasztalat egész számú hónapokban megadott számát)
veszi figyelembe az értékelés során. Ajánlattevő a Felolvasólapon tehát csak annyi
szakmai tapasztalat időtartamot tüntethet fel, mint amennyi az ajánlatban csatolt
szakmai önéletrajzból egyértelműen megállapítható!
Ennek érdekében kérjük, hogy ajánlatuk elkészítésekor szíveskedjenek
ellenőrizni, hogy az ajánlathoz csatolt szakmai önéletrajzban az ajánlati
felhívásban előírt alkalmassági követelményen túli, összesített többlet szakmai
tapasztalati idő megegyezik-e a Felolvasólapon szereplő megajánlással!
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
- megrendelő fél megnevezése
- jelenlegi munkáltató
- amennyiben valamely szakember az önéletrajzban az általa igazolandó és az
önéletrajzzal alátámasztani kívánt értékelési szemponthoz kapcsolódó alkalmassági
követelmény körében előírt jogosultsághoz vagy azzal egyenértékű jogosultsághoz kötött
szakmai tapasztalat végzését mutat be, úgy az önéletrajzban fel kell tüntetni a
jogosultság megszerzésének időpontját, a szakember kamarai nyilvántartási számát és a
jogosultság elektronikus elérési útvonalát.
Ajánlatkérő a szakmai ajánlattal kapcsolatban felhívja a figyelmet a Kbt. 71. § (9)
bekezdésében foglaltakra, amely alapján az értékeléshez bemutatott szakemberekre
vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan
csatolt dokumentum tartalma között ellentmondás van, és nem sikerül felvilágosítás vagy
a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a
felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné
nyilvánítja;
Illetve ha a felolvasólapon feltüntetett adat és a szakemberre vonatkozóan csatolt
dokumentum tartalma között olyan ellentmondás áll fenn, hogy a felolvasólapon szereplő
adat az értékeléskor kevésbé kedvező, az értékeléskor a felolvasólapon szereplő adatot
kell figyelembe venni.
A Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez az ajánlatkérő által bemutatni
kért szakemberek személye hiánypótlás keretében csak a Kbt. 71. § (4) bekezdésben
foglalt, vagy az alkalmassági követelménynek való megfelelőség miatt szükséges esetben
és csak úgy változhat, hogy a hiánypótlásban az értékeléskor figyelembe veendő minden
releváns körülmény tekintetében a korábbival legalább egyenértékű szakember kerül
bemutatásra. Ha a hiánypótlás során a korábbinál nagyobb tapasztalattal, magasabb
képzettséggel rendelkező személy kerül bemutatásra, az ajánlatkérő az értékeléshez
akkor is csak az általa pótolt szakember adatait veheti figyelembe, a hiánypótlás ilyenkor
is csak az érvényessé tételt szolgálja, és nem eredményezi az értékeléskor figyelembe
veendő tényezők változását. Amennyiben ajánlattevő a 2.-3. értékelési szempontra
ugyanazon szakembert mutatja be, abban az esetben a két értékelési szempontra
bemutatott időben párhuzamos szakmai tapasztalatok között nem lehet átfedés sem
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alkalmasságra, sem
vonatkozásában.

értékelési

szempontra
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Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az értékelési szempont körében
bemutatott, értékelés alá vont szakembert a nyertes ajánlattevőnek a
teljesítésbe be kell vonnia, figyelemmel a Kbt. 138. § (4) bekezdésére!
Figyelemmel a Kbt. 76. § (6) bekezdés d) pontjában foglaltakra, az önéletrajzban
egyértelműen el kell különíteni az alkalmassági követelmény igazolására, és ezen felül az
értékelési részszempontra tett megajánlás alátámasztására szolgáló gyakorlati időket.

Ajánlatkérő kizárólag az értékelési részszempontok alátámasztására csatolt
ajánlattevői nyilatkozatot tekinti szakmai ajánlatnak, amelyben az értékelés
körébe vont szakember név szerint megjelölésre kerül. Ajánlatkérő az
egyértelműség okán rögzíti, hogy a szakember szakmai önéletrajza, amelyhez
alkalmassági követelmény is kapcsolódik a Kbt. 71. § alapján hiánypótlási körbe tartozhat.
Az összes pontszám meghatározása:
Az egyes részszempontokra adott pontszámok ezt követően az adott részszemponthoz
tartozó súlyszámmal felszorzásra, majd valamennyi részszempontra kiterjedően
összeadásra kerülnek. Az ajánlatonként így összegzett pontszámok kerülnek
összevetésre. Valamennyi bírálati részszempont esetében, az értékelési pontszám,
valamint az értékelési pontszám és súlyszám kiszámításának szorzata, továbbá a
súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei kiszámítását 4 tizedesjegy
pontossággal határozza meg ajánlatkérő. Ajánlatkérő nem alkalmazza a kerekítés
szabályait.
Ha több ajánlatnak azonos a kiszámított összpontszáma, ajánlatkérő közjegyző
jelenlétében tartott sorsolás alapján választja ki a nyertes ajánlattevőt.

Amennyiben a végső pontszám egyenlő, ajánlatkérő a Kbt. 77. § (5) bekezdését
alkalmazza.
15. A LEGKEDVEZŐBBNEK TEKINTHETŐ AJÁNLAT BÍRÁLATA
Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdését alkalmazza, azaz az ajánlatok bírálatát az
ajánlatok értékelését követően végzi el. Ebben az esetben csak az értékelési sorrendben
legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb
ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot. A 69. § rendelkezéseit megfelelően
alkalmazni kell azzal, hogy a bírálat során ilyenkor is biztosítani kell, hogy az
összegezésben megnevezett nyertes - és ha az összegezésben meg kívánja nevezni, a
második legkedvezőbb ajánlatot tett - ajánlattevő ajánlatának érvényességét az eljárást
lezáró döntést megelőzően az ajánlatkérő az ajánlattevő nyilatkozatát alátámasztó
igazolások vizsgálatára is kiterjedően teljes körűen elbírálja.
A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát
megelőzően az Ajánlatkérő köteles az értékelési szempontokra figyelemmel
legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívni a kizáró
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okok, az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt
igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az
alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. A gazdasági
szereplő által ajánlatában az ajánlatkérő erre vonatkozó, a Kbt. 69. § szerinti felhívása
nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja és elegendő azokat
csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők tekintetében
bevonni a bírálatba, amely ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt
felhívni. Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő
nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti,
mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be
- és szükség szerint hiánypótlást rendel el, vagy felvilágosítást kér.
Az igazolások benyújtására és Ajánlatkérő általi bírálatára egyebekben a Kbt. 69. § (5)(7) és (9)-(14) bekezdései irányadók.
16. A SZÁMÍTÁSI HIBA JAVÍTÁSA
A Kbt. 71. § (11) bekezdése szerint, 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. Ha a
számítási hiba javítását nem, vagy nem az előírt határidőben, vagy hibásan teljesítették,
az ajánlat érvénytelen.
17. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
1.

Az ajánlatot az ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívásban, és a
dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően
kell elkészítenie az EKR rend. 15. § (3) bekezdése és benyújtania az EKR használatával.
Az ajánlattétel részletes szabályait teljeskörűen az eljárást megindító felhívás és a
közbeszerzési dokumentumok és mellékletei tartalmazzák.

2.

A közbeszerzési dokumentumok a Kbt. 57. § (2) bekezdés szerinti elérése az
eljárásban történő részvétel feltétele. A regisztráció nélküli letöltés esetén ajánlatkérő
az eljárás során nyújtott tájékoztatások megküldésért felelősséget nem vállal! A
424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (5) bekezdése érelmében ahol a Kbt. az
érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő,
érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás
iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.

3.

Az ajánlat összeállítása során az EKR Rend. 11. §, 12. § (1) bekezdésében és a Kbt.
41/A. § továbbá 69. § (11a) és 65. § (12) bekezdésében foglaltakra ajánlattevőnek
figyelemmel kell lennie.

4.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az eljárást megindító felhívás külön ki nem emelt egyéb
nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, amelyeket a közbeszerzési
dokumentumok és a Kbt. előír.

5.

A 424/2017. Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése szerint az EKR-ben az ajánlatkérőnek
a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként kell létrehoznia a
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felolvasólap mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles
az ajánlat részeként kitölteni.
6.

Ajánlattevő
szakmai
ajánlata
részeként
köteles
csatolni
az
árazatlan
költségvetés(ek)et teljes körűen beárazva (pdf formátumban, valamint szerkeszthető
xls (excel) formátumban is). Az árazott költségvetés a 322/2015. (X.30.) Korm. r. 24.
§ (1) bekezdésére figyelemmel szakmai ajánlatnak minősül. A beárazott költségvetést
a kiadott excel mintának megfelelően, táblázatos formában kell (változtatás nélkül,
annak valamennyi sorát kitöltve) elkészíteni és benyújtani. A beárazott költségvetést
úgy kell elkészíteni, hogy alkalmas legyen az ajánlati ár megalapozottságának
igazolására. Valamennyi összeget az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési
dokumentációban megadott feltételekkel összhangban, a szerződés időtartamára
prognosztizálva kell megadni. A Kbt. 71. § (nyilvánvaló számítási hiba javítása)
szempontjából a költségvetésben megadott adatok tekintendők olyan alapadatnak,
amely alapján az ajánlati árban a számítási hiba javítandó.
A költségvetés „Összesen” sorának meg kell egyeznie a felolvasólapon közölt
egyösszegű nettó ajánlati ár összesennel.
A „beárazott költségvetés” megnevezésű dokumentumot a pdf. formátumú fájlként,
valamint excel formátumú fájlként is bocsássák ajánlatkérő rendelkezésére.
Érvénytelennek minősül az ajánlat, amely nem tartalmazza az beárazott költségvetést,
továbbá amelyik nem a dokumentációban meghatározottak szerint kerül benyújtásra.

7.

Üzleti titokra vonatkozó előírásokat a Kbt. 44. §-a tartalmazza.

8.

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a nyertes ajánlattevő köteles
legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjára legalább 400 MFt HUF/káresemény
és legalább 2 Mrd Ft,- HUF/év limitű All Risks típusú, illetve a 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 11. §-a alapján legalább 10 MFt Ft/káresemény és legalább 58 MFt/év limitű
tervezői, mérnöki tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítást kötni vagy meglévő
felelősségbiztosítását kiterjeszteni.

9.

Amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az ajánlattevő
cégjegyzésre jogosult képviselőjének meghatalmazása alapján más személy szignálja,
illetve írja alá, a cégjegyzésre jogosult személy által aláírt teljes bizonyító erejű
magánokiratba foglalt meghatalmazást szintén csatolni kell.

10.

Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem
magyar nyelven került kiállításra, úgy az ajánlattevőnek az eredeti dokumentum mellé
csatolnia kell az ajánlattevő általi magyar fordítást is.

11.

Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot,
dokumentumot aláíró képviselő aláírási címpéldányát - amennyiben az az adott
gazdasági szereplő esetében értelmezhető - vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1)
bekezdése szerinti aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlat cégjegyzésre jogosultak
által meghatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, a meghatalmazásnak
tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is. Azon gazdasági szereplők
esetében, ahol az aláírás címpéldány nem értelmezhető, csatolni szükséges a
gazdasági szereplő nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselőjének aláírás
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mintáját, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva. Külföldi ajánlattevő esetén
ajánlatkérő egyenértékű dokumentumot elfogad.
12.

Ajánlatkérő nyertesség esetén jólteljesítési biztosíték és teljesítési biztosíték nyújtását
írja elő a Kbt. 134. §-ában foglaltak szerint. A biztosítékok határidőre történő
nyújtására vonatkozóan az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell.
A biztosítékok az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint nyújthatóak
óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára
történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt
garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján
kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.
A biztosíték az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint teljesíthető bármelyik
formában, illetve módon. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél egyik biztosítéki
formáról a másikra áttérhet, a biztosítéknak azonban a szerződésben foglalt összegnek
és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia.
Előleg-visszafizetési biztosíték a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet és a Kbt. 134. §
(6) bekezdés szerint.

13.

Az ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (6) bekezdés alapján meg kell jelölni
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez alvállalkozót
kíván igénybe venni;
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt, és az ajánlat benyújtásakor már
ismert alvállalkozókat.
Amennyiben nem vesz igénybe alvállalkozót, köteles a nemleges nyilatkozat
becsatolására is.
Az alvállalkozóknak a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza
meg, hogy milyen arányban részesülnek a szerződés általános forgalmi adó nélkül
számított ellenértékéből.

14.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2), (5)-(6)
bekezdései, valamint a 67. § (4) bekezdései szerint. Amennyiben az eljárást megindító
felhívás alapján valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgáló irat, igazolás,
vagy nyilatkozatot szükséges becsatolni, úgy azt elektronikus aláírással ellátott
dokumentumként nyújtandó be.

15.

Amennyiben az ajánlattevő, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet az
ajánlatban átalakulásra hivatkozással jogelődje bármely adatát fel kívánja használni,
az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat
egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási
cégiratokat is.
Nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága igazolására azokat az
adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként¬ a jogelőd Kbt. 65. §
(7) bekezdés szerinti bevonása nélkül maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági
szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy¬
ha a jogelőd megszűnt ¬megszűnése hiányában fennállna.
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A gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás
lehetőségével és felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló
adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja
megbízhatóságát. Ha a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti
véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per
esetén a bíróság a Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja az
adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő
mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az
egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.
16.

Az ajánlattevő vonatkozásában, az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 60
napnál nem régebbi cégkivonat egyszerű másolatát is tartalmaznia kell az ajánlatnak.
Amennyiben az ajánlatkérő által kért cégkivonat a céginformációs szolgálat honlapján
ingyenesen, elektronikusan elérhető, a céginformációs szolgálat honlapján
megtalálható cégkivonat csatolása az ajánlatban nem szükséges, azonban erre a
körülményre az ajánlatban utalni kell.
Természetes személynek (ide értve az egyéni vállalkozót is) - értelemszerűen - saját
személye vonatkozásában nem kell csatolni a saját személyének képviseletre való
jogosultságát igazoló okiratot. Egyéni vállalkozó esetében - az egyéni vállalkozóról és
egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 10. § (1) bekezdése figyelembevételével –
csatolni kell a képviseletre jogosult személy által aláírt nyilatkozatot, amelyben az
egyéni vállalkozó megjelöli a nyilvántartási számát, vagy az igazolványszámát, vagy
az adószámát. Egyéni vállalkozó esetében ajánlatkérő elfogadja bármely olyan
dokumentum egyszerű másolatának ajánlatban történő csatolását, amely alkalmas a
képviseletre való jogosultság igazolására.

17.

A
közbeszerzési
dokumentumok
elválaszthatatlan
részét
képező
formanyomtatványok/nyilatkozatminták külön dokumentumként kerül ajánlattevők
rendelkezésre bocsátására.

18.

A nyilatkozatok megtétele során felhasználható elektronikusan, ingyenesen elérhető
nyilvántartások:
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
http://nav.gov.hu/nav/adatbazisok/koztartozasmentes/egyszeru_lekerdezes
Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal
http://www.kozrend.hu/
Közbeszerzési Hatóság
http://www.kozbeszerzes.hu/cikkek/eltiltott-ajanlattevok
Közbeszerzési Hatóság
http://www.kozbeszerzes.hu/cikkek/kizart-ajanlattevok-hamis-adatszolgaltatas
Közbeszerzési Hatóság
http://www.kozbeszerzes.hu/cikkek/kbt-62-1-bekezdes-q-pont
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály
Munkavédelmi Főosztály
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http://nyilvantartas.ommf.gov.hu/
Igazságügyi Minisztérium
www.e-cegjegyzek.hu
Gazdasági Versenyhivatal http://www.gvh.hu/szakmai_felhasznaloknak/kozbeszerzesi_kartellek
19.

Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja. Indoklás: A tárgyi beruházás
környezetvédelmi jellegű, a hatósági kötelezés mindkét (É-i, és D-i) gócterület
felszámolására, a (D) értékek elérésére vonatkozik és kötelez. Amennyiben
részterületekre (és így részajánlatokra) bontaná AK a műszaki beavatkozást, felmerül
a kockázata annak, hogy adott rész(terület) esetében egy eredménytelen
közbeszerzési eljárás esetén nem történik műszaki beavatkozás, és a szennyeződés
tovább terjed, ezáltal veszélybe kerül Szentendre Régi Déli- és Szentendre Regionális
Déli Vízbázis amely mintegy 120.000 fő ellátásáért felelős. A két szennyezőgócon
található szennyeződések között szoros összefüggés található -egymásnak
bomlástermékei- így ok-okozati összefüggés is kimutatható.
Amennyiben
részajánlattételi lehetőség esetén az egyes gócok területén különböző vállalkozók
fognak dolgozni, az a helyi érintettek (lakosság, önkormányzat, a műszaki
beavatkozással érintett területek tulajdonosai) számára zavart okozó lehet. Az
érintettek támogatása és bizalma ezen projektnél rendkívül fontos, hiszen jórészt
belterületi helyeket érint a műszaki beavatkozás, mindennapjaikat fogja befolyásolni a
kivitelezés időtartama alatt. Fentiek okán a műszaki beavatkozást egy egészként
szükséges kezelni és a részajánlattételi lehetőséget nem teszi AK lehetővé. A felsorolt
kockázatok minimalizálását AK úgy látja biztosítottnak, ha egy fővállalkozó dolgozik a
teljes beavatkozási területen.

20.

A közbeszerzési eljárásra és szerződésre a magyar jog az irányadó.

21.

Ajánlatok értékelési szempontja: legjobb ár-érték arány [Kbt. 76. § (2) bek. c) pont].

22.

Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő által az eljárást megindító
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek alapján,
valamint a meghatározott értékelési szempont szerint a legkedvezőbb érvényes
ajánlatot tette. Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést,
vagy – a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő
legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok
elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.

23.

Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseit.

24.

Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet,
az eljárást megindító felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban
foglaltakkal kapcsolatban, írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet a közbeszerzési
dokumentumokban foglaltak és a Kbt. 56. §-a szerint az EKR-en keresztül.
A kiegészítő tájékoztatás során adott válaszok a közbeszerzési eljárás részét képezik,
ezeket az ajánlat benyújtása során figyelembe kell venni. Az ajánlattevő köteles a
megfelelő ajánlat benyújtáshoz szükséges minden információt beszerezni, az
ajánlatkérő által meghatározott követelményekben rejlő bármilyen hibát vagy
hiányosságot feltárni és az ajánlatkérőnek jelezni.
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Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az EKR informatikai rendszer
működésével kapcsolatos kiegészítő tájékoztatás/információ/segítség kéréssel
kapcsolatban nem tud választ adni, az EKR informatikai rendszer működésével
kapcsolatos kiegészítő tájékoztatás/információ/segítség kérésre az üzemeltető, azaz a
NEKSZT Kft. tud választ adni.
Elérhetőségek:
Ügyfélszolgálati e-mail-cím: helpdesk@nekszt.hu
Ügyfélszolgálati telefonszám: +36/1-465-8899 (hétfő
munkanapokon 8:00-16:00)
Egyéni hibabejelentés: https://ugyfelszolgalat.nekszt.hu/
EKR-weboldal: https://ekr.gov.hu

–

péntek,

és

egyéb

25.

A Kbt. 55. § (7) bekezdése alapján az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig új
ajánlat benyújtásával módosíthatja az ajánlatát. Ebben az esetben az elsőként
benyújtott ajánlatot az új ajánlat megtétele előtt vissza kell vonnia.

26.

Ajánlatkérő a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás lehetőségét a Kbt. 71. §-ában
foglaltaknak megfelelően biztosítja. A hiánypótlás, illetve a felvilágosítás tekintetében
az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (2) és
(3) bekezdésére. A Kbt. 71. § (6) bekezdése szerint ajánlatkérő nem rendel el újabb
hiánypótlást, ha az ajánlattevő hiánypótlás során az ajánlatban korábban nem szereplő
gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne
szükséges az újabb hiánypótlás.

27.

Ajánlatkérő alkalmazza Kbt. 75. § (2) bekezdés e) szerinti eredménytelenségi okot:
egy szakaszból álló eljárásban nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább
két ajánlatot.

28.

Ajánlatkérő a Kbt. 41. § (2) bekezdés alapján nem alkalmazza az elektronikus úton
történő kommunikációt az eljárás eredményeként megkötendő a szerződés
megkötésére, valamint a szerződés megkötését követő kommunikációra.

29.

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a jelen eljárást a Kbt. 53. § (6)
bekezdése alapján feltételes közbeszerzési eljárásként indítja meg, figyelemmel arra,
hogy támogatási szerződés megkötésére vonatkozó igényt nyújt be. A szerződés
hatályba lépésének feltétele a Támogatási Szerződés megkötése. Ajánlatkérő az
eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha a jelen közbeszerzési eljárás
eredményeként megkötésre kerülő szerződéses megállapodás pénzügyi fedezetét,
Támogatási Szerződés nem kerül megkötésre, vagy forrás nem kerül biztosításra és a
pénzügyi fedezet nem válik felhasználhatóvá. Ajánlatkérő a fent megjelölt feltételeket
a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba
lépésének felfüggesztő feltételeként köti ki.

30.

A közbeszerzési eljárás a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szerinti folyamatba épített
ellenőrzés mellett valósul meg.

31.

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama ajánlattételi határidő lejártától számított 60
napot ért.

32.

Ajánlatkérő az ajánlattételt ajánlati biztosíték adásához nem köti.
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33.

A Kbt. 35. § (1)-(7) bekezdésére is figyelemmel több gazdasági szereplő közösen is
nyújthat be ajánlatot. A közös ajánlattevők személyében az ajánlattételi határidő
lejártát követően változás nem következhet be. Részletek a közbeszerzési
dokumentációban.

34.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a minősített ajánlattevők hivatalos
jegyzékéhez képest szigorúbban kerültek meghatározásra az alkalmassági
követelmények.

35.

Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés
teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

36.

Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart.

37.

Az eljárásban eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Mányoki
Bernadett, lajstromszáma: 01107

38.

Az eljárást megindító felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
órák a közép-európai idő szerint értendők.

39.

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdésében
foglaltakra. A Kbt. 73. § (5) bekezdés alapján 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.

40.

Amennyiben az alkalmasság igazolására szolgáló dokumentum az alkalmassági
minimum követelmények körében meghatározott összeget nem forintban tartalmazza,
azt az ajánlatkérő a Magyar Nemzeti Banknak az eljárást megindító felhívás
feladásának napján érvényes hivatalos deviza középárfolyamán átszámítva veszi
figyelembe. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az
adott deviza az ajánlattevő letelepedése szerinti ország központi bankja által jegyzett,
az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított euró
ellenértéke kerül átszámításra. Referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában
érvényes devizaárfolyam az irányadó.

41.

Ahol a Kbt. vagy annak végrehajtási rendelete valamely dokumentum közvetlen
megküldését írja elő, azon a dokumentum 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerinti
elektronikus hozzáférhetővé tételét is érteni kell.

42.

EKR üzemeltetését es fenntartását a 27/2017. (XI.6.) MvM rend. alapján a NEKSZT
Kft. végzi (http://nekszt.hu).

43.

Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető:
portal/tamogatas, illetve http://nekszt.hu/tamogatas/

44.

A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése értelmében az
elektronikusan megküldött dokumentum beérkezésének tényéről az EKR
haladéktalanul automatikus elektronikus visszaigazolást küld. Az elektronikus
dokumentum beérkezésének ideje az automatikus visszaigazolásban szereplő időpont.

45.

A közbeszerzési eljárásban részt vett ajánlattevő az ajánlatok elbírálásáról készített
összegezés megküldését követően legfeljebb tíz napon belül kérheti a Kbt. 45. § (1)
bekezdése alapján, hogy más gazdasági szereplő ajánlatának - ideértve a hiánypótlást,
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https://ekr.gov.hu/

felvilágosítást, valamint a 72. § szerinti indokolást is - üzleti titkot nem tartalmazó
részébe betekinthessen.
46.

Ajánlatkérő konzultációt/tárgyalást nem tart.

18. AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott
minta szerint írásbeli összegezést köteles készíteni az ajánlatokról. Az Ajánlatkérő az
ajánlatok elbírálásának befejezésekor az eljárás eredményéről szóló tájékoztatást az írásbeli
összegezésnek minden Ajánlattevő részére egyidejűleg az EKR rendszeren történő
megküldésével teljesíti.
Ha az Ajánlatkérő az elbírálást nem tudja olyan időtartam alatt elvégezni, hogy az
ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati kötöttség fennállása
alatt sor kerüljön, felkérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő
további fenntartására, az ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az
ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított hatvan napot. Ha az ajánlattevő
az Ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát
az Ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. Ha valamelyik ajánlattevő az ajánlatát
nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az eljárás
további részében az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni.
19. SZERZŐDÉSKÖTÉS
Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes ajánlattevővel – közös
ajánlattétel esetén a nyertes ajánlattevőkkel – kell írásban megkötni a közbeszerzési
eljárásban közölt végleges feltételek, szerződés-tervezet és ajánlat tartalmának
megfelelően.
A szerződéskötés tervezett időpontja: legkorábban – figyelemmel a Kbt. 131. § (6) és (8)
bekezdése szerinti szerződéskötési moratóriumra vonatkozó szabályokra - az eljárás
eredményéről szóló összegezés megküldésének napját követő 11. napon. Amennyiben ez
a nap nem munkanapra esik, a szerződéskötés időpontja az ezt követő második munkanap.
A szerződéskötés helye: Ajánlatkérő székhelye. A szerződést a közbeszerzési eljárás
alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek, illetve közösen ajánlatot tevőknek kell
teljesítenie.
Az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett
szervezetet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe
venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott
szakembereket.
A szerződést a szerződést kötő felek kizárólag írásban a Kbt. 141. §-ában meghatározott
szabályok figyelembevételével módosíthatják.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 142. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakra.
20. TÁJÉKOZTATÁST NYÚJTÓ SZERVEK A KBT. 73. § (5) BEKEZDÉSE ALAPJÁN
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A Kbt. 73. § (5) bekezdése értelmében alább tájékoztatásként közöljük azoknak a
szervezeteknek a nevét, amelyektől tájékoztatást kaphatnak a Kbt. 73. § (4) bekezdés
szerinti azon környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről, amelyeknek a
teljesítés során meg kell felelni.
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály
Székhely: 1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2.
Postacím: 1440 Budapest Pf. 1.
Telefon: (06 1) 896-2902
Fax: (06 1) 795-0880
Email: foglalkoztatas.felugyeleti-foo@itm.gov.hu
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Munkavédelmi Főosztály
Székhely: 1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2.
Postacím: 1440 Budapest Pf. 1.
Telefon: (06 80) 204-292; (06 1) 896-3002
Fax: (06 1) 795-0884
Email: munkavedelmi-foo@itm.gov.hu
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Munkavédelmi Főosztálya munkavédelmi
tanácsadást tart:
E-mail: munkavedelem-info@itm.gov.hu
Ingyenesen hívható (zöld) telefonszám: 06-80-204-292
Budapesten a Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi és Munkavédelmi
Főosztályának Munkavédelmi Ellenőrzési Osztálya, a megyeszékhelyeken, a helyszínen a
Megyei Kormányhivatalok Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztályainak
Munkaügyi
és
Munkavédelmi
Osztályai
(elérhetőségeik
megtalálhatóak
a
http://www.ommf.gov.hu/index.php
honlapon
az
„Elérhetőségek/Munkavédelmi
hatóságok/Munkaügyi hatóságok” menüpont alatt) segítik tájékoztatással és tanácsadással
a munkáltatókat és a munkavállalókat, a munkavédelmi képviselőket, továbbá az
érdekképviseleteket
munkavédelemmel
kapcsolatos
jogaik
gyakorlásában,
kötelezettségeik teljesítésében.
Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat
Postafiók cím: 1440 Budapest Pf. 1.
E-mail: ugyfelszolgalat@itm.gov.hu Honlap: https://nfsz.munka.hu/
Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat
Székhely: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23.
Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 95.
Tel.: 06-1/301-2900 (központi telefonszám)
Ingyenesen hívható zöld szám: 06-80/204-258
E-mail: info@mbfsz.gov.hu
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Székhely: 1132 Budapest, Visegrádi u. 49.
Telefonszám: +36-1-412-9742
E-mail cím: info@szgyf.gov.hu
Honlap: www.szgyf.gov.hu
A megyeszékhelyeken a Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság megyei kirendeltségei
(elérhetőségeik megtalálhatóak a www.szgyf.gov.hu honlapon) adnak tájékoztatást a
gazdasági szereplőknek.
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Munkaügyi hatóságok:
Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály; Munkaügyi
Ellenőrzési Osztály, Munkavédelmi és Munkaügyi Hatósági és Behajtási Osztály
1036 Budapest, Váradi u. 15.
tel: 06-1-323-3600
fax: 06-1-323-3602
E-mail: munkaugyi.ellenorzes@mvmu.bfkh.gov.hu,
munkavedelem.munkaugy@mvmu.bfkh.gov.hu
Baranya Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály;
Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály
7621 Pécs, Király u. 46.
tel: 06-72-896-052
E-mail: pecs.munkaved.munkaugy@baranya.gov.hu
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi
Főosztály; Munkaügyi és Munkavédelmi Ellenőrzési Osztály
6000 Kecskemét, Klapka u. 34.
tel: 06-76-795-725
fax: 06-76-795-762
E-mail: munkavedelem-munkaugy@bacs.gov.hu

és

Munkavédelmi

Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési,
Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály; Munkavédelmi és Munkaügyi Osztály
5600 Békéscsaba, József Attila u. 2-4.
tel: 06-66-529-440
fax: 06-66-529-465
E-mail: munkaugy@bekes.gov.hu
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Kormányhivatal
Foglalkoztatási,
Munkavédelmi Főosztály; Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály
3530 Miskolc, Mindszent tér 3.
tel: 06-46-500-570
fax: 06-46-500-580
E-mail: munkaugy-munkavedelem@borsod.gov.hu

Munkaügyi

és

Csongrád Megyei Kormányhivatal
Munkavédelmi Osztály
6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
tel: 06-62-680-540
fax: 06-62-680-541
E-mail: mmo@csongrad.gov.hu

Munkaügyi

és

Műszaki

Hatósági

Főosztály;

Fejér Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály;
Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály
8000 Székesfehérvár, Mátyás kir. krt. 6.
tel: 06-22-511-000
fax: 06-22-316-577
E-mail: ffmu@fejer.gov.hu ffmmo@fejer.gov.hu
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi
Főosztály; Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály
9028 Győr, Tatai út 3. "D" épület
tel: 06-96-795-871
E-mail: munkavedelem.munkaugy@gyor.gov.hu

29 / 60

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási,
Főosztály; Munkaügyi Ellenőrzési Osztály
4024 Debrecen, Piac u. 42-48.
tel: 06-52-550-140
fax: 06-52-516-102
E-mail: munkaugyiellenorzes@hajdu.gov.hu

Munkaügyi

és

Munkavédelmi

Heves Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály;
Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály
3300 Eger, Szarvas tér 1.
tel: 06-36-512-090
fax: 06-36-512-091
E-mail: mmeo@heves.gov.hu
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei
Kormányhivatal
Foglalkoztatási,
Munkavédelmi Főosztály; Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály
5000 Szolnok, Kellner Gyula út 2-4. III. emelet
tel: 06-56-510-840
fax: 06-56-510-848
E-mail: jasz.munka@jasz.gov.hu

Munkaügyi

és

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi
Főosztály; Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály
2800 Tatabánya, Bárdos László u. 2.
tel: 06-34-512-372, 06-34-512-373
fax: 06-34-512-377
E-mail: foglalkoztatas.mu@komarom.gov.hu
Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály;
Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály
3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
tel: 06-32-520-450
fax: 06-32-520-453
E-mail: munkavedelem.munkaugy@nograd.gov.hu
Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály; Munkaügyi Ellenőrzési
Osztály
1135 Budapest, Lehel út 43-47.
tel: 06-1-236-3901
fax: 06-1- 236-3999
E-mail: munkaugy@pest.gov.hu
Somogy Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály;
Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály
7400 Kaposvár, Fő u. 37-39.
tel: 06-82-529-699
fax: 06-82-529-691
E-mail: munkaugyi.ellenorzes@somogy.gov.hu, munkaugy.vedelem@somogy.gov.hu
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi
Munkavédelmi Főosztály; Munkaügyi és Munkavédelmi Ellenőrzési Osztály
4400 Nyíregyháza, Hősök tere 9.
tel: 06-42-407-511
fax: 06-42-407-484
E-mail: munkavedelem.nyiregyhaza@szabolcs.gov.hu

és

Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály;
Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály
7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.
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tel: 06-74-529-782
fax: 06-74-528-127
E-mail: mmo@tolna.gov.hu
Vas Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály;
Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály
9700 Szombathely, Hargita u. 31.
tel: 06-94-513-720
fax: 06-94-513-735
E-mail: munkavedelem.munkaugy@vas.gov.hu
Veszprém Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály;
Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztály
8200 Veszprém, Vörösmarty tér 3.
Tel: 06-88-550-027
Fax: 06-88-550-842
E-mail: veszprem.munkaugy@veszprem.gov.hu
Zala Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály;
Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály
8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 42-44.
tel: 06-92-549-375
fax: 06-92-549-278
E-mail: munkaugy@zala.gov.hu
Munkavédelmi hatóságok:
Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály; Munkavédelmi
Ellenőrzési Osztály
1036 Budapest, Váradi u. 15.
tel: 06-1-323-3600
fax: 06-1-323-3602
E-mail: munkavedelmi.ellenorzes@mvmu.bfkh.gov.hu,
munkavedelem.munkaugy@mvmu.bfkh.gov.hu
Baranya Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály;
Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály
7621 Pécs, Király u. 46.
tel: 06-72-896-040
E-mail: pecs.munkaved.munkaugy@baranya.gov.hu
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi
Főosztály; Munkaügyi és Munkavédelmi Ellenőrzési Osztály
6000 Kecskemét, Klapka u. 34.
tel: 06-76-795-725
fax: 06-76-795-762
E-mail: munkavedelem-munkaugy@bacs.gov.hu

és

Munkavédelmi

Békés Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály;
Munkavédelmi és Munkaügyi Osztály
5600 Békéscsaba, József Attila u. 2-4.
tel: 06-66-529-440
fax: 06-66-529-467
E-mail: munkavedelem@bekes.gov.hu
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Kormányhivatal
Foglalkoztatási,
Munkavédelmi Főosztály; Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály
3530 Miskolc, Mindszent tér 3.
tel: 06-46-560-010
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Munkaügyi

és

fax: 06-46-562-071
E-mail: munkaugy-munkavedelem@borsod.gov.hu
Csongrád Megyei Kormányhivatal
Munkavédelmi Osztály
6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
tel: 06-62-680-540
fax: 06-62-680-541
E-mail: mmo@csongrad.gov.hu

Műszaki

Hatósági

Főosztály;

Munkaügyi

és

Fejér Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály;
Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály
8000 Székesfehérvár, Mátyás király körút 6.
tel: 06-22-511-000
fax: 06-22-316-577
E-mail: ffmv@fejer.gov.hu ffmmo@fejer.gov.hu
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi
Főosztály; Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály
9028 Győr, Tatai út 3. "D" épület
tel: 06-96-795-871
E-mail: munkavedelem.munkaugy@gyor.gov.hu
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási,
Főosztály; Munkavédelmi Ellenőrzési Osztály
4024 Debrecen, Piac u. 42-48.
tel: 06-52-550-176
fax: 06-52-516-102
E-mail: munkavedelmiellenorzes@hajdu.gov.hu

Munkaügyi

és

Munkavédelmi

Heves Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály;
Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály
3300 Eger, Szarvas tér 1.
tel: 06-36-511-960
fax: 06-36-511-971
E-mail: mmeo@heves.gov.hu
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei
Kormányhivatal
Foglalkoztatási,
Munkavédelmi Főosztály; Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály

Munkaügyi

és

5000 Szolnok, Kellner Gyula u. 2-4. III. emelet
tel: 06-56-510-840
fax: 06-56-510-848
E-mail: jasz.munka@jasz.gov.hu
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi
Főosztály; Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály
2800 Tatabánya, Bárdos László u. 2.
tel: 06-34-512-470, 06-34-512-473
fax: 06-34-512-477
E-mail: foglalkoztatas.mv@komarom.gov.hu
Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály;
Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály
3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
tel: 06-32-520-440
fax: 06-32-520-449
E-mail: munkavedelem.munkaugy@nograd.gov.hu
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Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály; Munkavédelmi
Ellenőrzési Osztály
1135 Budapest, Lehel út 43-47.
tel: 06-1-236-3901
fax: 06-1- 236-3999
E-mail: munkavedelem@pest.gov.hu
Somogy Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály;
Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály
7400 Kaposvár, Fő u. 37-39.
tel: 06-82-529-697
fax: 06-82-529-691
E-mail: munkavedelem@somogy.gov.hu, munkaugy.vedelem@somogy.gov.hu
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi
Munkavédelmi Főosztály; Munkaügyi és Munkavédelmi Ellenőrzési Osztály
4400 Nyíregyháza, Hősök tere 9.
tel: 06-42-501-800
fax: 06-42-501-809
E-mail: munkavedelem.nyiregyhaza@szabolcs.gov.hu

és

Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály;
Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály
7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.
tel: 06-74-529-780
fax: 06-74-528-127
E-mail: mmo@tolna.gov.hu
Vas Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály;
Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály
9700 Szombathely, Hargita u. 31.
tel: 06-94-522-610
fax: 06-94-500-795
E-mail: munkavedelem.munkaugy@vas.gov.hu
Veszprém Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály;
Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztály
8200 Veszprém, Vörösmarty tér 3.
Tel: 06-88-550-029
Fax: 06-88-550-842
E-mail: veszprem.munkavedelem@veszprem.gov.hu
Zala Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály;
Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály
8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 42-44.
tel: 06-92-549-374
fax: 06-92-549-276
E-mail: munkavedelem@zala.gov.hu
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.,
Tel: +36 1 476-1100 email: tisztifoorvos@oth.antsz.hu) 06-80-204-264 zöld szám.
A Kbt. 73. § (4) bekezdésében hivatkozott környezetvédelmi, szociális és munkajogi
rendelkezéseket tartalmazó nemzetközi egyezmények jegyzéke:


87. számú ILO-egyezmény az egyesülési szabadságról és a szervezkedési jog
védelméről;
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98. számú ILO-egyezmény a szervezkedési jog és a kollektív tárgyalási jog elveinek
alkalmazásáról;
29. számú ILO-egyezmény a kényszer- vagy kötelező munkáról;
105. számú ILO-egyezmény a kényszermunka felszámolásáról;
138. számú ILO-egyezmény a foglalkoztatás alsó korhatáráról;
111. számú ILO-egyezmény a foglalkoztatásból és a foglalkozásból eredő hátrányos
megkülönböztetésről;
100. számú ILO-egyezmény a férfi és a női munkaerőnek egyenlő értékű munka
esetén járó egyenlő díjazásáról;
182. számú ILO-egyezmény a gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról
és felszámolására irányuló azonnali lépésekről;
bécsi egyezmény a sztratoszferikus ózonréteg védelméről és annak Montreáli
Jegyzőkönyve az ózonréteget lebontó anyagokról;
a veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és
ártalmatlanításáról szóló bázeli egyezmény (Bázeli Egyezmény);
Stockholmi Egyezmény a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező
anyagokról;
Rotterdami Egyezmény a nemzetközi kereskedelemben forgalmazott egyes
veszélyes vegyi anyagok és peszticidek előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási
eljárásáról (1998. szeptember 10.) és annak három regionális jegyzőkönyve.

21. AZ EKR RENDSZER, AZ ELŐFORDULÓ ÜZEMSZÜNET ÉS ÜZEMZAVAR ESETÉBEN
ALKALMAZANDÓ SZABÁLYOK
Az EKR felületre feltölthető dokumentumméret: 25 MB/dokumentum.
Tilos az EKR rendeltetésétől eltérő használata.
Üzemszünet: minden olyan tervezhető technikai
szolgáltatásainak szünetelését eredményezi.

tevékenység,

amely

az

EKR

Üzemzavar: az EKR üzemeltetője által megállapított és külön jogszabályban foglaltak
szerint dokumentált, előre nem tervezett üzemszünet vagy előre nem tervezett, az EKR
korlátozott működőképességét jelentő helyzet.
Amennyiben az ajánlattételi határidő módosítása szükséges, de az EKR üzemzavara miatt
módosító hirdetmény feladása vagy értesítés megküldése nem lehetséges a Kbt. 55. § (2)–
(3) bekezdésében foglalt határidőknek megfelelően, az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő
módosításáról szóló hirdetményt az ajánlattételi határidő lejárta után is feladhatja, illetve
a hirdetménnyel közzé nem tett felhívás esetén a módosításról szóló értesítést a Kbt.
szerinti határidőn túl is kiküldheti, az üzemzavar elhárulását követően haladéktalanul, de
legkésőbb a következő munkanapon, erre a körülményre azonban a módosító
hirdetményben utalni kell.
Ha az ajánlattevő által, vagy más érdekelt gazdasági szereplő vagy szervezet által
elvégezhető eljárási cselekmények, így különösen hiánypótlás, felvilágosítás megadására,
vagy az előzetes vitarendezés kezdeményezésére rendelkezésre álló határidő alatt
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.
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Nem követ el jogsértést az ajánlatkérő akkor, ha a Kbt.-ben vagy végrehajtási
rendeletében valamely eljárási cselekményre meghatározott határidőt azért mulaszt el,
mert az EKR üzemzavara nem teszi lehetővé az adott cselekmény határidőben történő
teljesítését. Ebben az esetben az ajánlatkérő az EKR működésének helyreállítását követően
haladéktalanul köteles az elmulasztott cselekmény teljesítésére.
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II. EGYSÉGES EURÓPAI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM (EEKD/ESPD)
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevő a kizáró okok
fenn nem állásának és az alkalmassági követelményeknek való megfelelőségének előzetes
igazolására egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani (EKR
űrlap). A 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése szerint a közös ajánlattevők
mindegyike köteles benyújtani az EEKD-t).
A 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése értelmében meg kell jelölni, hogy
az igazolások kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 67. § (2) bekezdése
értelmében a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges
adatokat és szüksége esetén a hozzájáruló nyilatkozatot, azon adatbázisok
elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az
ajánlatkérő számára a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet előírja.
Az ajánlatkérő valamennyi alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában előzetes
igazolási módként elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az
egységes európai közbeszerzési dokumentumban (EEKD IV. rész α „alfa” szakasz), nem
kéri a formanyomtatvány IV. részében („A”, „B”, „C” és „D” szakasz) szereplő részletes
információk megadását.
Abban az esetben, ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet
vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy
személyek mindegyike által kitöltött és aláírt az egységes európai közbeszerzési
dokumentumot is be kell nyújtani.
Az Kbt. 65. § (12) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az
ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó,
kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell - a Kbt. 65. § (8) bekezdése
szerinti szervezet részéről az ajánlatban, az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást
arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott
szervezet képviseletében eljárhat.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 2. §-a (3) bekezdésének a) pontjában
foglaltak alapján kéri, hogy ajánlattevő a formanyomtatványon tüntesse fel az ajánlat
benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, amelyeknek a kapacitásaira nem támaszkodik.
Az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 4. §-a szerint az Egységes Európai Közbeszerzési
Dokumentum formanyomtatványa benyújtásával igazolja előzetesen a Kbt. 62. §-ában
említett kizáró okok hiányát az alábbiak alapján (nemleges válasz esetén a „nem” jelölés
szükséges):
 Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont aa)-af) alpontok: formanyomtatvány III. részének
„A” szakasz: az említett 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
 Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ag) alpont: formanyomtatvány III. részének „D”
szakasza: az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó
megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban
 Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ah) alpont: formanyomtatvány III. részének „A” és
„D” szakaszai: a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő a
formanyomtatvány megfelelő kitöltésével egyben az ah) alpont szerinti személyes
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joga szerinti hasonló bűncselekményekről is nyilatkozik – „a gazdasági szereplő
személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz hasonló bűncselekmény”
Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pont: formanyomtatvány III. részének „B” szakasz: egy
évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot
és bírságot az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig
megfizette vagy ezek megfizetésére halasztást kapott
Kbt. 62. § (1) bekezdés c), d), h)-j) és m) pont: formanyomtatvány III. része „C”
szakaszának vonatkozó pontjai:
Kbt. 62. §:
c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági
végzést közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték,
vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van
folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
h) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot
szolgáltatott vagy hamis nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás
tekintetében jogorvoslatra nem került sor, az érintett közbeszerzési eljárás
lezárulásától számított három évig, vagy amennyiben a kizárás tekintetében sor
került jogorvoslatra és az ajánlatkérő kizárásról hozott döntését - a hamis adat
szolgáltatásának megállapítása mellett - a Közbeszerzési Döntőbizottság
véglegessé vált, - a Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló
közigazgatási per esetén a bíróság jogerős - három évnél nem régebben meghozott
határozata jogszerűnek mondta ki;
i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a
valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve
hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban
előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az
alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumokat
érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban együtt: hamis nyilatkozat),
amennyiben
ia) 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
ib) 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;
j) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte
jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan
bizalmas információt kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana
számára a közbeszerzési eljárásban, vagy korábbi közbeszerzési vagy koncessziós
beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a kizárás tekintetében
jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától
számított három évig, vagy amennyiben a kizárás tekintetében sor került
jogorvoslatra és az ajánlatkérő kizárásról hozott döntését - a jogtalan befolyásolás
megállapítása mellett - a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált, - a
Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a
bíróság jogerős - három évnél nem régebben meghozott határozata jogszerűnek
mondta ki;
m) esetében a 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a közbeszerzési eljárás
előkészítésében való előzetes bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági
szereplő kizárásán kívül nem lehet más módon orvosolni;
Kbt. 62. § (1) bekezdés e)-g), k), l), p) és q) pontjai: formanyomtatvány III.
részének „D” szakaszának vonatkozó pontjai:
e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény
elkövetése az elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást
nyert;
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f) tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi
intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontja alapján
vagy az adott közbeszerzési eljárásban releváns módon c) vagy g) pontja alapján
a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő
tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;
g) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 165. § (2) bekezdés f) pontja
alapján véglegesen vagy jogerősen eltiltásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság
véglegessé vált döntésében vagy - a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának
megtámadására irányuló közigazgatási per esetén - a bíróság által jogerősen
megállapított időtartam végéig;
k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:
ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi
Világszervezet közbeszerzési megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ
198. cikkében említett tengerentúli országok és területek bármelyikében vagy nem
olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős
adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak
kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén,
kb) *
olyan társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont
a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy
kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os
tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy
személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont
szerinti feltétel fennáll;
l) *
harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött
foglalkoztatása esetén a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló
1996. évi LXXV. törvény 7/A. §-a alapján két évnél nem régebben véglegessé vált
közigazgatási - vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén
jogerős bírósági - határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő
befizetésre kötelezéssel vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik
országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti
közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;
p) a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött
szerződésben részére biztosított előleget nem a szerződésnek megfelelően
használta fel, és ezt három évnél nem régebben meghozott, jogerős bírósági,
véglegessé vált közigazgatási vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási
per esetén jogerős bírósági határozat megállapította;
q) súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési eljárás
eredményeként kötött szerződés teljesítésére e törvényben előírt rendelkezéseket,
és ezt a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált, - vagy a Döntőbizottság
határozatának megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság jogerős
- 90 napnál nem régebben meghozott határozata megállapította.
Kbt. 62. § (1) bekezdés n)-o) pontjai: a formanyomtatvány III. része „C”
szakaszának vonatkozó pontjai:
n) a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti - három évnél nem régebben
meghozott - véglegessé vált és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy
a versenyfelügyeleti határozat megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a
bíróság véglegessé vált és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal
sújtott jogszabálysértést követett el; vagy ha az ajánlattevő ilyen
jogszabálysértését más versenyhatóság végleges döntésében vagy bíróság
jogerősen - három évnél nem régebben - megállapította és egyúttal bírságot
szabott ki;
o) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott közbeszerzési
eljárásban a gazdasági szereplő más gazdasági szereplővel a verseny torzítására
irányuló megállapodást kötött;

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése szerint, ha az ajánlatkérő a Kbt.
69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok
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hiányát, valamint az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági
szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük a formanyomtatvány
megfelelő részeiben - azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését
a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára e rendelet előírja.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontjára.
Adatbázisok:
Formanyomtatvány III. részének „A” szakasz:

Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont (kivéve: Kbt. 62. § (1) bek. a) pont ag) alpont

Kbt. 62. § (1) bekezdés a) és b) pontok
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetében nem áll rendelkezésre
adatbázis.
Formanyomtatvány III. részének „A” szakasz:


Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pont

Amennyiben a gazdasági szereplő szerepel a NAV
Adatbázisában:
Nemzeti Adó- és Vámhivatal:
http://nav.gov.hu/nav/adatbazisok/koztartozasmentes

Köztartozásmentes

Adózói

Amennyiben a gazdasági szereplő nem szerepel a NAV Köztartozásmentes Adózói
Adatbázisában:
A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására köteles benyújtani az illetékes adó és
vámhivatal igazolását, vagy az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló
kormányrendelet szerinti adóigazolást. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (2)
bekezdés)
Formanyomtatvány III. részének „C” szakasz:

Kbt. 62. § (1) bekezdés c) és d) pont
Igazságügyi Minisztérium
Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat:
http://www.e-cegjegyzek.hu/


Kbt. 62. § (1) bekezdés n) és o) pont

Gazdasági Versenyhivatal:
http://www.gvh.hu/tajekoztato_ajanlatkeroknek


Kbt. 62. § (1) bekezdés m) pont

Nem áll rendelkezésre adatbázis, válasz értelemszerűen: igen, vagy nem.


Kbt. 62. § (1) bekezdés h), i) és j) pont

A formanyomtatványban nem áll hely rendelkezésre az adatbázis kitöltésére, válasz
értelemszerűen: igen, vagy nem.
(Közbeszerzési Hatóság - http://www.kozbeszerzes.hu/cikkek/kizart-ajanlattevok-hamisadatszolgaltatas)
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Kbt. 62. § (1) bekezdés e), f), g), k), l), p) és q) pont

Igazságügyi Minisztérium
Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat:
http://www.e-cegjegyzek.hu/
Közbeszerzési Hatóság:
https://www.kozbeszerzes.hu/cikkek/eltiltott-ajanlattevok
http://www.kozbeszerzes.hu/tevekenysegek/kbt-62--1-bekezdes-q-pont-/
Munkavédelmi és Munkaügyi Hatóság:
http://nyilvantartas.ommf.gov.hu
Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal:
http://www.kozrend.hu/

Ajánlatkérői bemutató az EEKD alapján:
Az EEKD I. részét ajánlatkérő tölti ki.
Az EEKD II. rész (a gazdasági szereplőre vonatkozó információk) kitöltése értelemszerűen
a kért adatok megadásával.

(ajánlatkérői megjegyzés a 3. oszlopban)
III. rész: Kizárási okok
A: Büntetőeljárásban hozott ítéletekkel kapcsolatos okok
A 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (1) bekezdése a következő kizárási okokat határozza
meg:
1.

Bűnszervezetben való részvétel 2;

2.

Korrupció3;

3.

Csalás4;

4.

Terrorista bűncselekmény vagy terrorista csoporthoz kapcsolódó bűncselekmény 5;

5.

Pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása 6;

2

A szervezett bűnözés elleni küzdelemről szóló, 2008. október 24-i 2008/841/IB tanácsi kerethatározat (HL L 300.,
2008.11.11., 42. o.) 2. cikkében meghatározottak szerint.
3
Az Európai Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő korrupció elleni küzdelemről
szóló egyezmény (HL C 195., 1997.6.25., 1. o.) 3. cikkében és a Tanács 2003. július 22-i, a magánszektorban tapasztalható
korrupció elleni küzdelemről szóló 2003/568/IB kerethatározatának (HL L 192., 2003.7.31., 54. o.) 2. cikke (1) bekezdésében
meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok magában foglalja az ajánlatkérő szerv (közszolgáltató ajánlatkérő) vagy a gazdasági
szereplő nemzeti jogában meghatározott korrupciót is.
4
Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1. cikke értelmében (HL C 316.,
1995.11.27., 48. o.)
5
A terrorizmus elleni küzdelemről szóló, 2002. június 13-i 2002/475/IB tanácsi kerethatározat (HL L 164., 2002.6.22.,
3. o.) 1. és 3. cikkében meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok magában foglalja az említett kerethatározat 4. cikke szerinti,
bűncselekményre való felbujtást, bűnsegélyt vagy kísérletet.
6
A pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának
megelőzéséről szóló, 2005. október 26-i 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 309., 2005.11.25., 15. o.)
1. cikkében meghatározottak szerint.
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6.

Gyermekmunka és az emberkereskedelem más formái 7

Az irányelv 57. cikke (1)
bekezdésében
foglalt
okokat
végrehajtó
nemzeti
rendelkezések
szerinti büntetőeljárásban
hozott
ítéletekkel
kapcsolatos okok:

Válasz:

Jogerősen elítélték-e a
gazdasági szereplőt vagy a
gazdasági szereplő igazgató,
vezető
vagy
felügyelő
testületének tagját, illetve az
e testületek képviseletére, az
azokban
való
döntéshozatalra vagy azok
kontrolljára
vonatkozó
jogkörrel rendelkező tagját a
fent
felsorolt
okok
valamelyikéért
olyan
ítéletben, amelyet nem több,
mint öt évvel ezelőtt hoztak,
vagy amelyben a közvetlenül
meghatározott
kizárás
időtartama
továbbra
is
alkalmazandó?

[] Igen [] Nem

Kbt. hivatkozás:

Ha
a
vonatkozó információ
elektronikusan elérhető, kérjük,
adja
meg
a
következő
információkat: (internetcím, a
kibocsátó hatóság vagy testület,
a
dokumentáció
pontos
hivatkozási
adatai):
[……][……][……][……]8

Kbt.
62.
§
(1)
bekezdés a) pont
aa) alpont

Amennyiben igen, kérjük,9
adja meg a következő
információkat:
a) Elítélés dátuma, adja
meg, hogy az 1–6. pontok
közül melyik érintett,
valamint az ítélet okát
(okait),
b) Határozza meg az elítélt
személyét [ ];
c) Amennyiben az ítélet
közvetlenül megállapítja:

Ítéletek esetén hozott-e a
gazdasági szereplő olyan
intézkedéseket, amelyek a
releváns
kizárási
okok

Kbt.
62.
§
(2)
bekezdés a) és b)
pontok
Válasz: igen, vagy
nem
Adatbázis:
Magyarországon
letelepedett
gazdasági szereplők
esetében nem áll
rendelkezésre
adatbázis.

a) Dátum:[
ok(ok):[ ]

], pont(ok): [

Kitöltés
értelemszerűen.

],

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

]

Ha
a
vonatkozó információ
elektronikusan elérhető, kérjük,
adja
meg
a
következő
információkat: (internetcím, a
kibocsátó hatóság vagy testület,
a
dokumentáció
pontos
hivatkozási
adatai):
[……][……][……][……]10
[] Igen [] Nem

7

Kitöltés
értelemszerűen.

Az emberkereskedelem megelőzéséről, és az ellene folytatott küzdelemről, az áldozatok védelméről,
valamint a 2002/629/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2011. április 5-i 2011/36/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 101., 2011.4.15., 1. o.) 2. cikkében meghatározottak szerint.
8
Kérjük, szükség szerint ismételje.
9
Kérjük, szükség szerint ismételje.
10
Kérjük, szükség szerint ismételje.
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ellenére
igazolják
megbízhatóságát11
(öntisztázás)?
Amennyiben igen, kérjük,
ismertesse
ezeket
az
intézkedéseket12:

[……]

Kitöltés
értelemszerűen.

B: ADÓFIZETÉSI VAGY A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK FIZETÉSÉRE VONATKOZÓ
KÖTELEZETTSÉG MEGSZEGÉSÉVEL KAPCSOLATOS OKOK

Adó
vagy
társadalombiztosítási
járulék fizetése:

Válasz:

Teljesítette-e a gazdasági
szereplő
összes
kötelezettségét az adók és
társadalombiztosítási
járulékok
megfizetése
tekintetében,
mind
a
székhelye szerinti országban,
mind pedig az ajánlatkérő
szerv vagy a közszolgáltató
ajánlatkérő tagállamában, ha
ez eltér a székhely szerinti
országtól?

[] Igen [] Nem

Ha nem, akkor kérjük, adja
meg a következő
információkat:
a) Érintett ország vagy
tagállam
b) Mi az érintett összeg?
c) A kötelezettségszegés
megállapításának módja:
1) Bírósági vagy
közigazgatási határozat:
–

Ez a határozat jogerős és
kötelező?

–

Kérjük, adja meg az ítélet
vagy a határozat dátumát.

–

Ítélet esetén, amennyiben
erről
közvetlenül
rendelkezik,
a
kizárási
időtartam hossza:
2) Egyéb
részletezze:

mód?

Kérjük,

Kbt. hivatkozás:
Kbt. 62. § (1)
bekezdés b) pont
Válasz: igen, vagy
nem
Adatbázis: -

Adók

Társadalombizto
sítási
hozzájárulás

a) [……]
b) [……]

a) [……]
b) [……]

c1) [] Igen
[] Nem

c1) [] Igen [] Nem

–

[]
Ige
n
[]
Ne
m

–

[…
…]

–

[…
…]

Kitöltés
értelemszerűen.

–

[] Igen []
Nem

–

[……]

–

[……]

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

d) Teljesítette-e a gazdasági
szereplő kötelezettségeit oly
11

A 2014/24/EU irányelv 57. cikke (6) bekezdését végrehajtó nemzeti rendelkezésekkel összhangban.
Az elkövetett bűncselekmény jellegét figyelembe véve (egyszeri, ismételt, szisztematikus ...) a magyarázatnak
tükröznie kell e megtett intézkedések megfelelőségét.
12
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módon, hogy az esedékes
adókat, társadalombiztosítási
járulékokat és az esetleges
kamatokat
és
bírságokat
megfizette,
vagy
ezek
megfizetésére kötelezettséget
vállalt?

c2) [ …]

Ha
az
adók
vagy
társadalombiztosítási
járulékok
befizetésére
vonatkozó
dokumentáció
elektronikusan
elérhető,
kérjük, adja meg a következő
információkat:

(internetcím, a kibocsátó
hatóság vagy testület, a
dokumentáció pontos
hivatkozási adatai): 13
[……][……][……]

d) [] Igen
[] Nem
Ha igen,
kérjük,
részletezze
: [……]
Amennyiben a
gazdasági szereplő
szerepel a NAV
Köztartozásmentes
Adózói
Adatbázisában:
Nemzeti Adó- és
Vámhivatal:
http://nav.gov.hu/n
av/adatbazisok/kozt
artozasmentes
Amennyiben a
gazdasági szereplő
nem szerepel a NAV
Köztartozásmentes
Adózói
Adatbázisában:
Ajánlattevő a Kbt.
69. § (4) bekezdés
szerinti felhívására
köteles benyújtani
az illetékes adó és
vámhivatal
igazolását, vagy az
adóigazgatási
eljárás
részletszabályairól
szóló
kormányrendelet
szerinti
adóigazolást.

C: FIZETÉSKÉPTELENSÉGGEL, ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGGEL VAGY SZAKMAI KÖTELESSÉGSZEGÉSSEL
KAPCSOLATOS OKOK14

Felhívjuk a figyelmet, hogy e közbeszerzés alkalmazásában lehetséges, hogy a
következő kizárási okok valamelyikét a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény
vagy a közbeszerzési dokumentumok pontosabban meghatározzák. Így például a
nemzeti jog rendelkezhet úgy, hogy a „súlyos szakmai kötelességszegés”
fogalma több különböző magatartásformát takarhat.
Esetleges
fizetésképtelenség,
összeférhetetlenség

13
14

Válasz:

Kérjük, szükség szerint ismételje.
Lásd a 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (4) bekezdését.
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vagy
szakmai
kötelességszegés
A gazdasági szereplő
tudomása
szerint
megszegte-e
kötelezettségeit
a
környezetvédelmi, a
szociális
és
a
munkajog terén15?

[] Igen [] Nem

Ajánlatkérő
jelen
eljárásban
ezen
pont
kitöltését nem kéri.

Ha igen, hozott-e a gazdasági
szereplő olyan intézkedéseket,
amelyek e kizárási okok ellenére
igazolják
megbízhatóságát
(öntisztázás)?
[]
Igen
[]
Nem
Amennyiben
igen,
kérjük,
ismertesse
ezeket
az
intézkedéseket: [……]

Ajánlatkérő
jelen
eljárásban
ezen
pont
kitöltését nem kéri.

A gazdasági szereplő a
következő helyzetek
bármelyikében van-e:
a) Csődeljárás, vagy
b)
Fizetésképtelenségi
eljárás vagy
felszámolási eljárás
alatt áll, vagy
c) Hitelezőkkel
csődegyezséget
kötött, vagy
d) A nemzeti törvények
és rendeletek szerinti
hasonló eljárás
következtében bármely
hasonló helyzetben
van16, vagy
e) Vagyonát felszámoló
vagy bíróság kezeli,
vagy
f) Üzleti tevékenységét
felfüggesztette?
Ha igen:

[] Igen [] Nem

Kbt. hivatkozás:

–

Kérjük,
részletezze:

–

Kérjük,
ismertesse
az
okokat,
amelyek miatt
mégis
képes
lesz
az
alkalmazandó
nemzeti
szabályokat és
üzletfolytonoss
ági
intézkedéseket

Kbt. 62. § (1) bekezdés a)
pont (kivéve: Kbt. 62. §
(1) bek. a) pont ag)
alpont
Válasz: igen, vagy nem
Igen
válasz
értelemszerűen.
–

[……]

–

[……]

Adatbázis: -

(internetcím,
a
kibocsátó
hatóság
vagy
testület,
a
dokumentáció pontos hivatkozási
adatai): [……][……][……]

15

E közbeszerzés alkalmazásában a nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési
dokumentumokban vagy a 2014/24/EU irányelv 18. cikke (2) bekezdésében hivatkozottak szerint
16
Lásd a nemzeti jogot, a vonatkozó hirdetményt vagy a közbeszerzési dokumentumokat.

44 / 60

esetén

figyelembe
véve
a
szerződés
teljesítésére17.
Ha a vonatkozó
információ
elektronikusan elérhető,
kérjük, adja meg a
következő
információkat:
Elkövetett-e a
gazdasági szereplő
súlyos szakmai
kötelességszegést18?
Ha igen, kérjük,
részletezze:

[] Igen [] Nem,
[……]
Ha igen, tett-e a gazdasági
szereplő öntisztázó
intézkedéseket?

Ajánlatkérő
jelen
eljárásban
ezen
pont
kitöltését nem kéri.
Ajánlatkérő
jelen
eljárásban
ezen
pont
kitöltését nem kéri.

[] Igen [] Nem
Amennyiben igen, kérjük,
ismertesse ezeket az
intézkedéseket:
[……]
Kötött-e a gazdasági
szereplő a verseny
torzítását célzó
megállapodást más
gazdasági szereplőkkel?
Ha igen, kérjük,
részletezze:

[] Igen [] Nem

Kbt. hivatkozás:
Kbt. 62. § (1) bekezdés n)
és o) pont

[…]

Válasz: igen, vagy nem.
Igen
válasz
értelemszerűen.

esetén

Adatbázis: Ha igen, tett-e a gazdasági
szereplő öntisztázó
intézkedéseket?

Kitöltés értelemszerűen.

[] Igen [] Nem
Amennyiben igen, kérjük,
ismertesse ezeket az
intézkedéseket: [……]
Van-e tudomása a
gazdasági szereplőnek
bármilyen
összeférhetetlenségr
ől19 a közbeszerzési
eljárásban való
részvételéből fakadóan?

[] Igen [] Nem

Kbt. hivatkozás:
Kbt. 62. § (1) bekezdés
m) pont

[…]

Válasz: igen, vagy nem.

17

Ezt az információt nem kell megadni abban az esetben, ha az a)–f) pontokban fölsorolt esetek valamelyikében a
gazdasági szereplők kizárását a nemzeti jog kötelezővé tette az eltérés lehetősége nélkül abban az esetben, ha a
gazdasági szereplő mindazonáltal képes a szerződés teljesítésére.
18
Adott esetben lásd a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok meghatározásait.
19
A nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban jelzettek szerint.
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Ha igen, kérjük,
részletezze:

Igen
válasz
értelemszerűen.

esetén

Adatbázis: Nyújtott-e a
gazdasági szereplő
vagy valamely hozzá
kapcsolódó vállalkozás
tanácsadást az
ajánlatkérő szervnek
vagy a közszolgáltató
ajánlatkérőnek, vagy
részt vett-e más
módon a közbeszerzési
eljárás
előkészítésében?
Ha igen, kérjük,
részletezze:

[] Igen [] Nem

Tapasztalta-e a
gazdasági szereplő
valamely korábbi
közbeszerzési szerződés
vagy egy ajánlatkérő
szervvel kötött korábbi
szerződés vagy korábbi
koncessziós szerződés
lejárat előtti
megszüntetését vagy
az említett korábbi
szerződéshez
kapcsolódó kártérítési
követelést vagy egyéb
hasonló szankciókat?
Ha igen, kérjük,
részletezze:

[] Igen [] Nem

Megerősíti-e a
gazdasági szereplő a
következőket?
a) A kizárási okok fenn
nem állásának, illetve a
kiválasztási kritériumok
teljesülésének
ellenőrzéséhez
szükséges információk
szolgáltatása során nem
tett hamis
nyilatkozatot,
b) Nem tartott vissza
ilyen információt,
c) Késedelem nélkül be
tudta nyújtani az
ajánlatkérő szerv vagy
a közszolgáltató
ajánlatkérő által
megkívánt kiegészítő

[] Igen [] Nem

Kbt. hivatkozás:
Kbt. 62. § (1) bekezdés
m) pont

[…]
Válasz: igen, vagy nem.
Igen
válasz
értelemszerűen.

esetén

Adatbázis: -

Ajánlatkérő jelen
eljárásban ezen pont
kitöltését nem kéri.

[…]
Ha igen, tett-e a gazdasági
szereplő öntisztázó
intézkedéseket?

Ajánlatkérő jelen
eljárásban ezen pont
kitöltését nem kéri.

[] Igen [] Nem
Amennyiben igen, kérjük,
ismertesse ezeket az
intézkedéseket: [……]

Kbt. hivatkozás:
Kbt. 62. § (1) bekezdés
h), i) és j) pont
Válasz: igen, vagy nem.
Adatbázis:
A formanyomtatványban
nem
áll
hely
rendelkezésre
az
adatbázis kitöltésére.
Közbeszerzési Hatóság:
http://www.kozbeszerzes
.hu/cikkek/kizart-
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iratokat, és
d) Nem kísérelte meg
jogtalanul befolyásolni
az ajánlatkérő szerv
vagy a közszolgáltató
ajánlatkérő
döntéshozatali
folyamatát, vagy olyan
bizalmas információkat
megszerezni, amelyek
jogtalan előnyöket
biztosítanának számára
a közbeszerzési
eljárásban, vagy
gondatlanságból olyan
félrevezető
információkat
szolgáltatni, amelyek
érdemben
befolyásolhatják a
kizárásra, a
kiválasztásra vagy az
odaítélésre vonatkozó
döntéseket.

ajanlattevok-hamisadatszolgaltatas

D: EGYÉB, ADOTT ESETBEN AZ AJÁNLATKÉRŐ SZERV VAGY A KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐ
TAGÁLLAMÁNAK NEMZETI JOGSZABÁLYAIBAN ELŐÍRT KIZÁRÁSI OKOK

Tisztán
nemzeti
kizárási okok

Válasz:

Vonatkoznak-e a
gazdasági szereplőre
azok a tisztán nemzeti
kizárási okok,
amelyeket a vonatkozó
hirdetmény vagy a
közbeszerzési
dokumentumok
meghatároznak?
Ha a vonatkozó
hirdetményben vagy a
közbeszerzési
dokumentumokban
megkívánt
dokumentáció
elektronikus formában
rendelkezésre áll,
kérjük, adja meg a
következő
információkat:

[] Igen [] Nem
(internetcím, a kibocsátó
hatóság vagy testület, a
dokumentáció pontos
hivatkozási adatai):
[……][……][……]20

Kbt. hivatkozás:
Kbt. 62. § (1) bekezdés
e), f), g), k), l), p) és q)
pont
Válasz: igen, vagy nem.
Adatbázis:
Igazságügyi Minisztérium
Céginformációs
és
az
Elektronikus
Cégeljárásban
Közreműködő Szolgálat:
http://www.ecegjegyzek.hu/
Közbeszerzési Hatóság:
https://www.kozbeszerze
s.hu/cikkek/eltiltottajanlattevok

20

Kérjük, szükség szerint ismételje.
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http://www.kozbeszerzes
.hu/tevekenysegek/kbt62--1-bekezdes-q-pont-/
Munkavédelmi
és
Munkaügyi Hatóság:
http://nyilvantartas.omm
f.gov.hu
Bevándorlási
és
Menekültügyi Hivatal:
http://www.kozrend.hu/

Amennyiben a tisztán
nemzeti kizárási okok
fennállnak, tett-e a
gazdasági szereplő
öntisztázási
intézkedéseket?
Amennyiben igen,
kérjük, ismertesse
ezeket az
intézkedéseket:

[] Igen [] Nem

Igen
válasz
értelemszerűen.

esetén

[……]

IV. rész: Kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontokat illetően ( szakasz vagy e rész A–D szakaszai), a
gazdasági szereplő kijelenti a következőket:
: AZ ÖSSZES KIVÁLASZTÁSI SZEMPONT ÁLTALÁNOS JELZÉSE
A gazdasági szereplőnek csak ezt a mezőt kell kitöltenie abban az esetben, ha az
ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő a vonatkozó hirdetményben
vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban jelezte,
hogy a gazdasági szereplő szorítkozhat a IV. rész  szakaszának kitöltésére
anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát ki kellene töltenie:
Minden
előírt
kiválasztási szempont
teljesítése

Válasz:

Megfelel
az
kiválasztási
szempontoknak:

[] Igen [] Nem

előírt

Válasz: igen, vagy nem.

Kitöltési útmutató
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum a gazdasági szereplő olyan nyilatkozata,
amely a hatóságok vagy harmadik felek által kibocsátott igazolásokat helyettesíti előzetes
bizonyítékként. A 2014/24/EU irányelv 59. cikkében foglaltak szerint ebben a gazdasági
szereplő hivatalosan kinyilvánítja, hogy nincs azon helyzetek egyikében sem, amelyek
miatt a gazdasági szereplőket ki kell, illetve ki lehet zárni; hogy megfelel a vonatkozó
kiválasztási szempontoknak, és adott esetben megfelel az objektív szabályoknak és
kritériumoknak, amelyeket a részvételre felhívandó, alkalmasnak minősített részvételre
jelentkezők számának korlátozása céljából határoztak meg. Célja a kizárási és a
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kiválasztási kritériumokhoz kapcsolódó jelentős számú igazolás, illetve egyéb dokumentum
benyújtásának kötelezettségéből eredő adminisztratív terhek csökkentése.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltése során a gazdasági szereplők
feladatát megkönnyítendő a tagállamok útmutatót bocsáthatnak ki az egységes európai
közbeszerzési dokumentum használatáról, például jelezve, hogy a nemzeti jog mely
rendelkezései relevánsak a III. rész A. szakaszára 21 vonatkozóan, hogy az elismert
gazdasági szereplők hivatalos jegyzéke vagy azzal egyenértékű igazolás esetleg nem
létezik, vagy ilyet nem bocsátanak ki egy adott tagállamban, vagy pontosítva, hogy mely
hivatkozásokat és információkat kell megadni ahhoz, hogy az ajánlatkérő szervek vagy a
közszolgáltató ajánlatkérők elektronikusan hozzáférjenek egy adott igazoláshoz.
Egy adott közbeszerzési eljárás dokumentációjának elkészítése során az ajánlatkérő
szerveknek és a közszolgáltató ajánlatkérőknek az eljárást megindító felhívásban, az
eljárást megindító felhívásban hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban vagy a
szándék megerősítésére vonatkozó felhívásban jelezniük kell, hogy mely információkat
fogják bekérni a gazdasági szereplőktől, beleértve annak egyértelmű kijelentését, hogy a
II. és III. részben meghatározott információt22 meg kell adni vagy nem kell megadni azon
alvállalkozók tekintetében, amelyek kapacitásait a gazdasági szereplő nem veszi
igénybe23. Azáltal is megkönnyíthetik a gazdasági szereplők feladatát, hogy ezt az
információt közvetlenül az egységes európai közbeszerzési dokumentum elektronikus
változatában
jelzik,
például
az
ESPD-szolgáltatás
felhasználásával
(https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/ecertis2/resources/espd/index.html 24), amelyet a Bizottság szervezeti egységei
díjmentesen fognak az ajánlatkérő szervezetek, a közszolgáltató ajánlatkérők, a gazdasági
szereplők, az elektronikus szolgáltatók és más érdekelt felek rendelkezésére bocsátani.
A nyílt eljárások esetében az ajánlat, továbbá meghívásos eljárás, tárgyalásos eljárás,
versenypárbeszéd és innovációs partnerség esetében a részvételi kérelem mellett a
gazdasági szereplőknek be kell nyújtaniuk a kért információk megadásával kitöltött
egységes európai közbeszerzési dokumentumot is.25 A keretmegállapodásokon alapuló
egyes szerződések kivételével az eljárás nyerteséül kiválasztott ajánlattevőnek be kell
nyújtania a naprakész igazolásokat és kiegészítő dokumentumokat.
A tagállamok szabályozhatják, vagy az ajánlatkérő szervekre és a közszolgáltató
ajánlatkérőkre hagyhatják annak eldöntését, hogy használják-e az egységes európai
közbeszerzési dokumentumot olyan közbeszerzési eljárások részeként is, amelyek nem,
vagy nem teljesen tartoznak a 2014/24/EU vagy a 2014/25/EU irányelv hatálya alá,
például a vonatkozó értékhatár alatti beszerzéseknél, vagy a szociális és egyéb
meghatározott szolgáltatásokra vonatkozó különös szabályok hatálya alá tartozó
beszerzéseknél (a továbbiakban: az enyhébb szabályozás)26. Hasonlóképpen a tagállamok
szabályozhatják, vagy az ajánlatkérő szervekre és a közszolgáltató ajánlatkérőkre
hagyhatják annak eldöntését, hogy használják-e az egységes európai közbeszerzési

21

Például hogy annak a gazdasági szereplőnek, akit elítéltek a nemzeti büntető törvénykönyv x, y és z cikke alapján, erről
nyilatkoznia kell a bűnszervezetben vagy pénzmosásban való részvételért kapott ítélettel kapcsolatos információ kitöltése során...
22
Kizárási okokra vonatkozó információ.
23
Lásd a 2014/24/EU irányelv 71. cikke (5) bekezdésének harmadik albekezdését, és a 2014/25/EU irányelv 88. cikke (5)
bekezdésének harmadik albekezdését
24
Ez a fejlesztés alatt álló előzetes verzió linkje. Amikor rendelkezésre áll a teljes kész verzió, annak linkje kerül feltünte tésre,
vagy egyéb módon elérhető lesz.
25
Összetettebb a helyzet a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások tekintetében, amelyekről a 2014/24/EU irányelv 32.
cikke és a 2014/25/EU irányelv 50. cikke rendelkezik, mivel e rendelkezések igen eltérő valós helyzetekre vonatkoznak.
Egységes európai közbeszerzési dokumentum bekérése szükségtelen adminisztratív terhet jelentene, vagy egyéb tekintetben
nem lenne helyénvaló 1) ahol csak egy, előre meghatározott résztvevő lehetséges (a két irányelvet tekintve, a 2014/24/EU
irányelv 32. cikke (2) bekezdésének b) pontja, (3) bekezdésének b) és d) pontja, valamint (5) bekezdése, illetve a 2014/25/EU
irányelv 50. cikkének c), e), f) és i) pontja), és 2) a sürgősségi helyzetből adódóan (a 2014/24/EU irányelv 32. cikke (2)
bekezdésének c) pontja, illetve a 2014/25/EU irányelv 50. cikkének d) és h) pontja) vagy árutőzsdén jegyzett és vásárolt áruk
esetében az ügylet egyéni sajátosságai miatt (a 2014/24/EU irányelv 32. cikke (3) bekezdésének c) pontja és a 2014/25/EU
irányelv 50. cikkének g) pontja).
Másrészt az egységes európai közbeszerzési dokumentum teljes körűen szerepet játszana és azt be kellene kérni a fennmaradó
esetekben, amelyekre az jellemző, hogy egynél több a lehetséges résztvevő, nincs sürgősségi helyzet, és az ügylethez nem
kötődnek egyéni sajátosságok; ez érvényesül a 2014/24/EU irányelv 32. cikke (2) bekezdésének a) pontja, (3) bekezdésének a)
pontja és (4) bekezdése, valamint a 2014/25/EU irányelv 50. cikkének a), b) és j) pontja tekintetében.
26
A 2014/24/EU irányelv 74–77. cikke, és a 2014/25/EU irányelv 91–94. cikke.
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dokumentumot koncessziós szerződések odaítélésével kapcsolatban is, attól függetlenül,
hogy azok a 2014/23/EU irányelv27 hatálya alá tartoznak-e.
Az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő az eljárás során bármikor felkérheti
bármelyik ajánlattevőt, hogy nyújtsa be az összes kért igazolást és kiegészítő
dokumentumot, vagy azok egy részét, amennyiben ez az eljárás megfelelő lefolytatásához
szükséges.
A gazdasági szereplő kizárható a közbeszerzési eljárásból, vagy ellene a nemzeti jognak
megfelelően vád emelhető, ha az egységes európai közbeszerzési dokumentumban vagy
– általánosabban – a kizárási okok fenn nem állásának és a kiválasztási kritériumok
teljesülésének ellenőrzéséhez szükséges információk szolgáltatása során hamis
nyilatkozatot tett, információkat tartott vissza, vagy nem tudja bemutatni a megkívánt
kiegészítő dokumentumokat.
A gazdasági szereplők később is felhasználhatják azt az egységes európai közbeszerzési
dokumentumban megadott információt, amelyet egy korábbi közbeszerzési eljárásban már
megadtak, amennyiben az információ továbbra is helytálló és releváns. Ennek a
legkönnyebb módja, az információ beillesztése az új egységes európai közbeszerzési
dokumentumba a megfelelő funkciókkal, amelyek e célra rendelkezésre állnak a fent
említett elektronikus ESDP szolgáltatásban. Természetesen lehetőség lesz az információ
ismételt felhasználására a másolás és beillesztés más formáinak segítségével is, például a
gazdasági szereplő informatikai berendezésein (PC-n, táblagépen, szerveren ...) tárolt
információ felhasználásával.
A 2014/24/EU irányelv 59. cikke (2) bekezdése második albekezdésének megfelelően az
egységes európai közbeszerzési dokumentum kizárólag elektronikus formában fog
rendelkezésre állni, azonban ez legkésőbb 2018. április 18-ig halasztható28. Ez azt jelenti,
hogy legkésőbb 2018. április 18-ig az egységes európai közbeszerzési dokumentumnak
mind elektronikus, mind pedig papíralapú változatai felhasználhatók. Az említett ESPDszolgáltatás minden esetben lehetővé teszi a gazdasági szereplők számára, hogy
elektronikusan töltsék ki az egységes európai közbeszerzési dokumentumukat, lehetővé
téve számukra a felkínált lehetőségek minden előnyének kiaknázását (nem utolsósorban
az információ újrafelhasználását). Olyan közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az
elektronikus kommunikációt elhalasztották (amely legkésőbb 2018. április 18-ig szintén
lehetséges), az ESPD-szolgáltatás lehetővé teszi a gazdasági szereplők számára
elektronikusan kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumuk kinyomtatását
papíralapú dokumentumként, amelyet azután az elektronikus kommunikációtól eltérő
módon eljuttathatnak az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek 29.
Az előzőkben említetteknek megfelelően az egységes európai közbeszerzési
dokumentumban a gazdasági szereplő hivatalosan kinyilvánítja, hogy a vonatkozó kizárási
okok nem állnak fenn, hogy az adott kiválasztási kritériumoknak megfelel, valamint
kötelezettséget vállal arra, hogy megadja az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató
ajánlatkérő által kért releváns információkat.
Amennyiben a közbeszerzések részekre vannak bontva, és a kiválasztási szempontok 30
részenként változnak, az egységes európai közbeszerzési dokumentumot mindegyik részre
vonatkozóan ki kell tölteni (vagy a részek olyan csoportjára, amelyekre ugyanazon
kiválasztási szempontok vonatkoznak).

27

Az Európai Parlament és a Tanács 2014. február 26-i 2014/23/EU irányelve a koncessziós szerződésekről (HL L 94., 2014.3.28.,
1. o.).

Lásd a 2014/24/EU irányelv 90. cikkének (3) bekezdését.
Pdf fájlként is el tudják készíteni egységes európai közbeszerzési dokumentumukat, amely elektronikus úton
mellékletként elküldhető. Ahhoz, hogy a gazdasági szereplők a későbbiekben újra fel tudják használni az
információt, a kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot megfelelő elektronikus formában kell
elmenteniük (mint pl. .xml).
30
Ez az eset lehetséges a legkisebb előírt árbevételnél, amelyet ilyen esetekben az egyes részek legnagyobb
becsült értékének függvényében kell megállapítani.
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A nyilatkozatnak emellett tartalmaznia kell, hogy a kiegészítő iratok 31 kiállításáért melyik
hatóság vagy harmadik fél a felelős, továbbá tartalmaznia kell a gazdasági szereplő arra
vonatkozó hivatalos nyilatkozatát, hogy kérésre haladéktalanul be tudja mutatni az
említett kiegészítő iratokat.
Az ajánlatkérő szervek vagy közszolgáltató ajánlatkérők dönthetnek úgy, vagy a
tagállamok előírhatják32 számukra, hogy a kiválasztási szempontokról előírt információt
egyetlen kérdésre korlátozzák arra vonatkozóan, hogy a gazdasági szereplők megfelelneke az előírt kiválasztási szempontoknak, igen vagy nem. Bár ezt további információ és/vagy
dokumentáció bekérése követheti, körültekintően el kell kerülni azt, hogy túlzott
adminisztratív terheket rójanak a gazdasági szereplőkre azáltal, hogy egy adott
közbeszerzési eljárásban minden résztvevőtől szisztematikusan bekérik a tanúsítványokat
vagy egyéb igazolásokat, illetve az olyan gyakorlatot, amelynek során megkülönböztető
módon azonosítják be azokat a gazdasági szereplőket, amelyektől ilyen dokumentációt
kérnek.
Az ajánlatkérő szervek és a közszolgáltató ajánlatkérők azon kötelezettsége, hogy az
érintett dokumentációt bármely tagállamban közvetlenül a díjmentes nemzeti adatbázishoz
történő hozzáféréssel szerezzék be, akkor is fennáll, amikor a kiválasztási szempontokra
kezdetben bekért információ az igen vagy nem válaszra szorítkozott. Ha ilyen elektronikus
dokumentációt kérnek, akkor a gazdasági szereplők az érintett dokumentáció
beszerzéséhez szükséges információt a kiválasztási szempontok ellenőrzésekor fogják
megadni az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek, nem pedig
közvetlenül az egységes európai közbeszerzési dokumentumban.
Amennyiben a szükséges információ (például erkölcsi bizonyítvány) elektronikus úton
elérhető az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára, a gazdasági
szereplő annak érdekében, hogy az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő
hozzáférjen ezekhez az információkhoz, közölheti az információ elérési útját (meg kell
adnia az adatbázis nevét, internetcímét, a keresett adat nyilvántartási számát stb.). Ennek
közlésével a gazdasági szereplő hozzájárul ahhoz, hogy az ajánlatkérő szerv vagy
a közszolgáltató ajánlatkérő a személyes adatok feldolgozásáról szóló 95/46/EK
irányelvet33 végrehajtó nemzeti szabályoknak megfelelően hozzáférjen a
vonatkozó dokumentumokhoz és különösen egyes különleges adatokat, például
bűncselekményekre,
büntetőítéletekre
vagy
biztonsági
intézkedésekre
vonatkozó adatokat tartalmazó dokumentumokhoz.
A 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 64. cikkével összhangban az elismert
gazdasági szereplők hivatalos jegyzékébe felvett vagy közjogi vagy magánjogi szervezetek
által kiállított vonatkozó tanúsítványokkal rendelkező gazdasági szereplő a III–V. részben
kért adatok vonatkozásában benyújthatja az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató
ajánlatkérőnek a hivatalos jegyzékbe való felvételről az illetékes hatóság által kiadott
igazolást, vagy az illetékes tanúsító szervezet által kibocsátott tanúsítványt.
Azon gazdasági szereplőnek, amely egyedül vesz részt és a kiválasztási szempontok
teljesítéséhez nem veszi igénybe más szervezetek kapacitásait, egy egységes európai
közbeszerzési dokumentumot kell kitöltenie.
Azon gazdasági szereplőnek, amely egyedül vesz részt, de a kiválasztási szempontok
teljesítéséhez más szervezet vagy szervezetek kapacitásait veszi igénybe, biztosítania kell,
hogy az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő a gazdasági szereplő egységes
európai közbeszerzési dokumentuma mellett kézhez kapjon egy külön egységes európai

Kivéve, ha az ajánlatkérő szervek vagy a közszolgáltató ajánlatkérők jelezték, hogy a követelmények
teljesítéséről az első alkalommal elegendő az általános információ („igen”/„nem”). Erről a lehetőségről a további
magyarázatot lásd lent.
32
Az ilyen előírások lehetnek általános jellegűek, vagy szorítkozhatnak csak bizonyos helyzetekre, pl. csak nyílt
eljárásoknál, vagy kétszakaszos eljárásoknál csak akkor, amikor minden részvételre jelentkezőt felhívnak a
részvételre.
33
Az Európai Parlament és a Tanács 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve a személyes adatok feldolgozása
vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 281., 1995.11.23., 31. o.).
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közbeszerzési dokumentumot is, amely minden egyes igénybe vett szervezet
vonatkozásában tartalmazza a releváns információkat34.
Végül, amennyiben a közbeszerzési eljárásban gazdasági szereplők egy csoportja – adott
esetben ideiglenes társulás keretében – együttesen vesz részt, a II–V. részben foglalt
információk tekintetében minden egyes részt vevő gazdasági szereplőnek külön
egységes európai közbeszerzési dokumentumot kell benyújtania.
Minden olyan esetben, amikor a gazdasági szereplő igazgatói, vezetői vagy felügyelői
testületének egynél több tagja van, illetve e testületek képviseletére, az azokban való
döntéshozatalra, vagy annak kontrolljára vonatkozó jogkörrel egynél több személy
rendelkezik, lehetséges, hogy mindegyiküknek alá kell írnia ugyanazon egységes európai
közbeszerzési dokumentumot a nemzeti szabályoktól függően, beleértve az adatvédelemre
vonatkozó szabályokat.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum aláírását (aláírásait) illetően felhívjuk a
figyelmet, hogy az egységes európai közbeszerzési dokumentumon előfordulhat, hogy nem
szükséges aláírás, amennyiben az egységes európai közbeszerzési dokumentumot egy
dokumentum csomag részeként küldik el, amelynek hitelességét és sértetlenségét a küldés
módjánál megkövetelt aláírás(ok) biztosítja (biztosítják)35.
Olyan közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az eljárást megindító felhívást az Európai
Unió Hivatalos Lapjában tették közzé, a I. részben előírt információ automatikusan
megjelenik, feltéve, hogy a fent említett elektronikus ESPD-szolgáltatást
használják az egységes európai közbeszerzési dokumentum létrehozásához és
kitöltéséhez.
Ha az eljárást megindító felhívás nem jelent meg az EU Hivatalos Lapjában, akkor
az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek kell kitöltenie az
információt, amely lehetővé teszi a közbeszerzési eljárás egyértelmű
azonosítását. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum minden szakaszában az
összes egyéb információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum a következő részekből és szakaszokból
áll:
–

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

II. rész: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk
III. rész: Kizárási okok:
–

A: Büntetőeljárásban hozott ítéletekkel kapcsolatos okok (a
2014/24/EU irányelv 57. cikkének (1) bekezdése értelmében alkalmazásuk
kötelező. A 2014/25/EU irányelv 80. cikkének (1) bekezdése értelmében
alkalmazásuk az ajánlatkérő szervek számára is kötelező, míg azok a
közszolgáltató ajánlatkérők, amelyek nem ajánlatkérő szervek, dönthetnek
úgy, hogy alkalmazzák ezeket a kizárási szempontokat).

B: Adófizetési vagy a társadalombiztosítási járulék fizetésére vonatkozó
kötelezettség megszegésével kapcsolatos okok (jogerős és kötelező
határozat esetén alkalmazásuk a 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (2)
bekezdése értelmében kötelező. Ugyanilyen feltételekkel alkalmazásuk az
ajánlatkérő szervek számára is kötelező a 2014/25/EU irányelv 80.
cikkének (1) bekezdése értelmében, míg azok a közszolgáltató
ajánlatkérők, amelyek nem ajánlatkérő szervek, dönthetnek úgy, hogy
Lásd a II. rész C. szakaszát.
Például, ha az ajánlatot és az azt kísérő egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyílt eljárásban olyan
e-mail útján küldik el, amely a szükséges típusú elektronikus aláírással van ellátva, akkor előfordulhat, hogy az
egységes európai közbeszerzési dokumentumon további aláírás(ok) nem szükséges(ek). Az is lehetséges, hogy
az egységes európai közbeszerzési dokumentumon elektronikus aláírás sem szükséges, amennyiben az egységes
európai közbeszerzési dokumentum elektronikus közbeszerzési platformba van illesztve, és a platform
használatához elektronikus hitelesítésre van szükség.
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alkalmazzák ezeket a kizárási okokat). Felhívjuk a figyelmet arra, hogy
egyes tagállamok nemzeti joga nem jogerős és kötelező határozatok
esetén is kötelezővé teheti alkalmazásukat.).
C: Fizetésképtelenséggel, összeférhetetlenséggel vagy szakmai
kötelességszegéssel kapcsolatos okok (lásd a 2014/24/EU 57.
cikkének (4) bekezdését) (olyan esetek, amelyekben a gazdasági
szereplők kizárhatók; tagállamuk kötelezővé teheti ezen okok alkalmazását
az ajánlatkérő szervek számára. A 2014/25/EU irányelv 80. cikkének (1)
bekezdése alapján minden közszolgáltató ajánlatkérő, függetlenül attól,
hogy ajánlatkérő szerv-e, eldöntheti, hogy alkalmazza-e ezeket a kizárási
okokat, vagy tagállamuk előírhatja számukra ezek alkalmazását).
D: Egyéb, adott esetben az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató
ajánlatkérő tagállamának nemzeti jogszabályaiban előírt kizárási
okok
IV. rész: Kiválasztási kritériumok 36:
: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése
A: Alkalmasság
B: Gazdasági és pénzügyi helyzet
C: Technikai és szakmai alkalmasság
D: Minőségbiztosítási rendszerek és környezetvédelmi vezetési
szabványok37 38
V. rész: Az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának
csökkentése39
VI. rész: Záró nyilatkozat

36

A 2014/25/EU irányelv 80. cikkének (2) bekezdése alapján a közszolgáltató ajánlatkérők – függetlenül attól, hogy ajánlatkérő
szervek-e – eldönthetik, hogy alkalmazzák-e a 2014/24/EU irányelv 58. cikkében előírt kiválasztási szempontokat (IV. rész, A.,
B. és C. szakasz).
37
A 2014/25/EU irányelv nem írja elő kifejezetten a közszolgáltató ajánlatkérők számára az egységes európai közbeszerzési
dokumentum alkalmazását minőségbiztosítási rendszerek és környezetvédelmi vezetési szabványok tekintetében (IV. rész, D.
szakasz), azonban ezt gyakorlati okoknál fogva lehetővé kell tenni, mivel a 2014/24/EU irányelv 62. cikke és a 2014/25/EU
irányelv 81. cikke lényegében ugyanaz.
38
A 2014/25/EU irányelv 77. cikkének (2) bekezdése és 78. cikkének (1) bekezdése értelmében a közszolgáltató ajánlatkérőknek
objektív szabályok és szempontok alapján kell kiválasztaniuk a résztvevőket. A fent leírtak szerint ezek bizonyos esetekben
lehetnek a 2014/24/EU irányelvben előírt szempontok, vagy lényegileg azonos rendelkezéseket foglalhatnak magukba (lásd a 9.
és a 11. lábjegyzetet). Az objektív szabályok és szempontok azonban szintén vonatkozhatnak egy adott közszolgáltató
ajánlatkérőre vagy egy adott közbeszerzési eljárásra. Az ilyen esetekhez azonban nem alkalmazható az egységes
formanyomtatvány.
39
A 2014/25/EU irányelv nem írja elő kifejezetten a közszolgáltató ajánlatkérők számára az egységes európai közbeszerzési
dokumentum alkalmazását az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának csökkentése tekintetében (V. rész),
azonban ezt gyakorlati okoknál fogva lehetővé kell tenni, mivel a 2014/24/EU irányelv 65. cikke és a 2014/25/EU irányelv 78.
cikkének (2) bekezdése előírja, hogy e részvevők számának bármilyen csökkentését objektív és megkülönböztetésmentes
szempontok vagy szabályok alapján kell végezni.
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III. SZERZŐDÉS-TERVEZET

A közbeszerzési dokumentumok elválaszthatatlan részét képező szerződéstervezet külön
dokumentumként kerül ajánlattevők rendelkezésre bocsátására.
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IV. FORMANYOMTATVÁNYOK/NYILATKOZATMINTÁK
A
közbeszerzési
dokumentumok
elválaszthatatlan
formanyomtatványokat/nyilatkozatmintákat ajánlatkérő word
dokumentumként csatolta ajánlattevők részére.

részét
képező
formátumban külön

Ajánlatkérő
felhívja
ajánlattevők
figyelmét,
hogy
a
formanyomtatványokat/nyilatkozatmintákat
tájékoztató
jelleggel
teszi
közzé
a
közbeszerzési dokumentumokban, azok használatáért a felelősséget ajánlattevők viselik.
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V. MŰSZAKI LEÍRÁS
A közbeszerzési dokumentumok elválaszthatatlan részét képező műszaki leírás külön
dokumentumként kerül ajánlattevők rendelkezésre bocsátására.
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VI. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK RÉSZÉRE
Az adatkezelő - a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679
Rendelete (2016. április 27.), (a továbbiakban: GDPR) alapján - ezúton tájékoztatja a
közbeszerzési eljárásban részt vevő személyeket a személyes adataik kezeléséről:

ADATKEZELŐ NEVE:
ADATKEZELŐ
ELÉRHETŐSÉGEI:

Országos Vízügyi Főigazgatóság
KÉPVISELŐJE,

Láng István főigazgató
lang.istvan@ovf.hu
06-1/225-4400 (10-020)

ADATKEZELŐ
ELÉRHETŐSÉGEI:

HONLAPJA,

www.ovf.hu
1012 Budapest, Márvány utca 1/D.
ovf@ovf.hu

ADATFELDOLGOZÓ NEVE:

-

ADATFELDOLGOZÓ KÉPVISELŐJE:

-

ADATFELDOLGOZÓ
ELÉRHETŐSÉGEI:

-

HONLAPJA,

ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ
ELÉRHETŐSÉGEI:

NEVE,

dr. Koncz Anita Edit
adatvedelem@ovf.hu
06-1/225-4400 (10-015)

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

A közbeszerzési eljárás jogszerű lebonyolítása,
majd a szerződés teljesítése, továbbá az
iratmegőrzési kötelezettség teljesítése.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

A szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés b) pontja)
Jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés c) pontja)
Közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6.
cikk (1) bekezdés e) pontja)

A SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI:

- név
- lakcím
- születési hely, idő
- anyja neve
- e-mail cím
- telefonszám
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- gazdasági társaságban betöltött
munkahely, foglalkozás, beosztás

szerep,

- személy
- szakember végzettségére/képzettségére,
szakmai tevékenységére vonatkozó adatok,
fennálló jogviszony
- egyéb személyes adat
A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI:
(AZOK
A
SZEMÉLYEK,
AKIK
HOZZÁFÉRHETNEK AZ ADATOKHOZ)

Az alábbiak jogszabályi előírás alapján
adatkezelőn felül jogosultak megismerni a
kezelt személyes adatokat:
- adatkezelő közbeszerzési eljárásban érintett
foglalkoztatottjai
- Miniszterelnökség
- Közbeszerzési Hatóság
- Közbeszerzési Döntőbizottság
- támogatások ellenőrzésére jogszabályban
feljogosított szervezetek
- Állami Számvevőszék
- kormányzati ellenőrzési szerv
helyi
önkormányzatok
felügyeletéért felelős szerv

törvényességi

- Magyar Államkincstár
- az alapvető jogok biztosa
- a közbeszerzéshez támogatást nyújtó, illetve
a támogatás felhasználásában jogszabály
alapján közreműködő szervezet
- Kormány által kijelölt központi beszerző szerv
- Gazdasági Versenyhivatal
- európai támogatásokat auditáló szerv
- állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter
- ügyész
- közbeszerzésekért felelős miniszter
- ajánlattevők a közbeszerzésekről szóló 2015.
évi
CXLIII.
törvényben
meghatározott
esetekben (pl. iratbetekintés során)
- adatkezelő által megbízott, a közbeszerzési
eljárás lefolytatásában részt vevő személyek
Nemzeti
Elektronikus
Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK
IDŐTARTAMA (MEGHATÁROZÁSÁNAK
SZEMPONTJAI):

Közbeszerzési

Adatkezelő az adatokat a jogszabályban
meghatározott
időtartamig
tárolja
az
közbeszerzési
eljárás
során
benyújtott
adatokat, az alábbiak szerint:
A
közbeszerzési
eljárás
előkészítésével,
lefolytatásával kapcsolatban keletkezett iratok
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tekintetében
a
közbeszerzési
eljárás
lezárulásától
a
szerződés
teljesítésével
kapcsolatos iratot tekintetében a szerződés
teljesítésétől számított legalább 5 év.
Jogorvoslati eljárás esetén: az eljárás jogerős
befejezésétől számított 5 év.
Támogatásból
megvalósuló
közbeszerzési
eljárás
esetén:
az
adott
támogatás
folyósítására és felhasználására vonatkozó
külön jogszabályban előírt iratmegőrzési
kötelezettség időtartama, de legalább 5 év.
Kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó

AZ ÉRINTETT JOGAI:

személyes adatokhoz való hozzáférést, azok
helyesbítését,

törlését

vagy

kezelésének

korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes
adatok kezelése ellen, valamint az adatait
hordozhatja a jogszabály keretein belül.
A SZEMÉLYES ADATOK FORRÁSA:

Az

adatokat

az

érintett

bocsátotta

az

Adatkezelő rendelkezésére.
AZ
ÉRINTETT
TÁJÉKOZTATÁSA
ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL:

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
tájékoztatja

az

érintettet

az

őt

érintő

adatvédelmi incidensről.
JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK:

Panasz
benyújtása
az
adatvédelmi
tisztviselőhöz, bírósághoz való fordulás joga
(http://birosag.hu/torvenyszekek), a Nemzeti
Adatvédelmi
és
Információszabadság
Hatósághoz
(https://www.naih.hu,
telefonszám: +36 (1) 391-1400, postacím:
1530
Budapest,
Pf.:
5.,
e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu) való fordulás joga
(panasz benyújtása).

AUTOMATIZÁLT
PROFILALKOTÁS:
TECHNIKAI
ÉS
INTÉZKEDÉSEK:

DÖNTÉSHOZATAL,

SZERVEZÉSI

Nem valósul meg.
Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok
biztonságáról. Ennek érdekében megteszi a
szükséges
technikai
és
szervezési
intézkedéseket mind az informatikai eszközök
útján tárolt, mind a hagyományos, papíralapú
adathordozókon
tárolt
adatállományok
tekintetében és kialakítja azokat az eljárási
szabályokat,
amelyek
az
irányadó
jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok
érvényre juttatásához szükségesek.
Az Adatkezelő a személyes adatokat megfelelő
intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra
hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint
a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá
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az alkalmazott technika megváltozásából
fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
Az
adatbiztonság
szabályainak
érvényesüléséről
az
Adatkezelő
külön
szabályzatok, utasítások, eljárási rendek útján
gondoskodik. Az Adatkezelő az adatbiztonság
feltételeinek
érvényesítése
érdekében
gondoskodik az érintett munkatársak megfelelő
felkészítéséről.
Az
Adatkezelő
az
Adatfeldolgozóval
együttműködve az adatok biztonságát szolgáló
intézkedések
meghatározásakor
és
alkalmazásakor tekintettel van a technika
mindenkori fejlettségére. Az Adatkezelő több
lehetséges adatkezelési megoldás közül azt
választja, amely a személyes adatok magasabb
szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az
aránytalan nehézséget jelentene.
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