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I. FEJEZET 

ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK 

 

I.1. A beszerzés tárgya  

 

Az Ajánlatkérő (Országos Vízügyi Főigazgatóság – 1012 Budapest, Márvány u., 1/D.), a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Második rész XV. fejezet 

alapján, a Kbt. 81. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indít „Vállalkozási szerződés keretében 

a „Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak 

terhelésének csökkentése a Felső-Tiszán, Tivadari híd feletti szakaszon” című, KEHOP-

1.4.0-15-2015-00006 azonosító számú projekthez kapcsolódó tervezési és kivitelezési 

feladatok ellátása FIDIC Sárga Könyv alapján ” tárgyában. 

 

Ajánlattevőnek ajánlata kidolgozásakor figyelembe kell vennie azokat a követelményeket, 

feltételeket, amelyeket az eljárást megindító felhívás és a jelen ajánlati dokumentáció 

(továbbiakban: dokumentáció) tartalmaz. 

 

I.2. A dokumentáció beszerzésének feltételei 

 

Az ajánlatkérő az ajánlatkérési dokumentációt a http://www.ovf.hu, ezen belül a 

http://www.ovf.hu/hu/futo-projektek elérhetőség alatt a projekt megnevezésével oldalon belül 

teljes terjedelemben, térítés mentesen, elektronikus úton hozzáférhetővé teszi az eljárást megindító 

felhívás közzétételének napjától. A dokumentáció, ajánlattételi határidő előtti elektronikus úton 

történő letöltése az eljárásban való részvétel feltétele. A Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján az 

ajánlatkérő előírja, hogy a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az 

ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, le kell töltenie. A 

dokumentáció letöltésének igazolására a kitöltött és cégszerűen aláírt regisztrációs lap szolgál, 

amelyben a dokumentáció ajánlattételi határidőt megelőző letöltéséről nyilatkozik a gazdasági 

szereplő, egyben megadja a cégnevét, székhelyét, kapcsolattartóját, telefonszámát, faxszámát és 

email címét.  

A regisztrációs lapot kitöltve és aláírva legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig 

meg kell küldeni: 

- faxon Hegedűs-Szenteczki Hajnalka részére címezve a +36 52502557 fax számra vagy 

-  elektronikus úton (a Kbt. 41.§ (4) bekezdése szerinti fokozott biztonságú elektronikus 

aláírással ellátott dokumentumba foglalva e-mail útján) az sz.hajnalka@matrixaudit.hu email 

címre) vagy  

- az Kbt. 41.§ (5) bekezdésre figyelemmel postai vagy közvetlen (személyes) kézbesítéssel 

vagy 

- az ajánlatban be kell nyújtani.  

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a regisztrációs lap ajánlattételi határidő lejárta 

előtti megküldése azt a célt szolgálja, hogy az Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárta előtt 

alkalmazandó eljárási cselekményekről közvetlen értesítést tudjon küldeni az eljárás iránt 

érdeklődő gazdasági szereplőnek. (A regisztrációs lap a dokumentáció iratmintái között 

megtalálható.) 

A kitöltött és aláírt regisztrációs lap Ajánlatkérőnek fentebbiek szerint történő megküldése vagy az 

ajánlatban történő benyújtása az ajánlattétel feltétele. 

 

 

 

 



4 

 

I.3. A közbeszerzési eljárás dokumentumainak használata 

 

A közbeszerzési dokumentumokban és a közbeszerzési eljárás dokumentumaiban közölt 

információkat bizalmas anyagként kell kezelni, az Ajánlattevő azokat nem adhatja tovább, és nem 

publikálhatja. A közbeszerzési dokumentumokat csak a beszerzés tárgyára vonatkozó ajánlattétel, 

illetve annak megvalósítása céljából lehet felhasználni.  

 

A dokumentáció letöltését az ún. regisztrációs lap kitöltésével kell igazolni (A regisztrációs lap a 

dokumentáció iratmintái között megtalálható.) A kitöltött és aláírt regisztrációs lap Ajánlatkérőnek 

történő megküldése vagy az ajánlatban történő benyújtása az ajánlattétel feltétele.  

Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azon regisztrációs lapok meglétéért, melyeket nem a 

felhívásban megadott fax számra vagy email címre vagy postacímre küldtek meg az 

ajánlattevők. 

 

I.4. Kapcsolattartás szabályai az eljárás során 

 

A Kbt. 41.§ (2) bekezdésére szerint, Ajánlatkérő az alábbi –joghatás kiváltására alkalmas- 

kapcsolattartási formákat határozza meg és a (3) bekezdés alapján írja elő, az eljárás során 

valamennyi eljáráscselekmény dokumentálása, írásbeli nyilatkozatok tekintetében:  

 

 - fax; 

 - az Kbt. 41.§ (5) bekezdésre figyelemmel postai vagy közvetlen (személyes) kézbesítés; 

 - elektronikus út (a Kbt. 41.§ (4) bekezdése szerinti fokozott biztonságú elektronikus 

aláírással ellátott dokumentumba foglalva e-mail útján).  

 

A fentiekre tekintettel nyomatékosan felhívja Ajánlatkérő Ajánlattevő 

figyelmét arra, hogy azon email útján megküldött 

dokumentumot/nyilatkozatot/kiegészítő tájékoztatás kérést mely nincsen 

fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátva, Ajánlatkérő nem tekinti 

joghatással bíró dokumentumnak/nyilatkozatnak/ kiegészítő tájékoztatás 

kérésnek és ezen dokumentumot/nyilatkozatot/ kiegészítő tájékoztatás kérést az 

eljárás során figyelmen kívül hagyja! 

Ajánlatkérő nem tekinti joghatással bíró dokumentumnak és nem fogadja el, a 

kézjeggyel (aláírással) ellátott, majd csatolmányként egyszerű e-mailben 

megküldött dokumentumot sem. 

 

I.5. Eljárás nyelve, Fordítás 

 

Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar 

nyelvű iratok alkalmasak. Nem magyar nyelvű irat (okirat, igazolás, nyilatkozat, dokumentum 

stb.) benyújtása esetén a nem magyar nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű 

fordítását is be kell nyújtani. Ajánlatkérő a Kbt. 47.§ (2) bekezdése alapján az ajánlattevő általi 

felelős fordítást is elfogadja. Felelős fordítás alatt az Ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely 

tekintetében az Ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben 

megfelel az eredeti szövegnek. Ajánlatkérő a fentieken túl elfogadja az eredetileg két nyelven 

készült iratokat, nyilatkozatokat is. A fordítás tartalmának a helyességéért az Ajánlattevő a felelős. 
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I.6. Irányadó idő 

 

Az ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi 

helyi idő szerint értendő. Kétség esetén ajánlatkérő a pontos időt a http://pontosido.info/ oldalon 

ellenőrzi. 

 

I.7. Árfolyamok 

 

Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál Magyar Nemzeti Bank 

által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni, árbevétel tekintetében az érintett év, 

beszámolói évek tekintetében az üzleti év utolsó napján, referenciák tekintetében a teljesítés 

időpontjában érvényes devizaárfolyamokat kell alkalmazni. Ha az adott nap nem munkanap, akkor 

azt megelőző munkanapon meghatározott árfolyamot kell figyelembe venni. Amennyiben 

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

nemzeti bankja (központi bankja) által az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes 

árfolyamon számított EURO ellenérték kerül átváltásra a fentiek szerint. A nem magyar forintban 

(HUF) megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses 

dokumentum mögé kell csatolni. 

 

I.8. Az ajánlat elkészítésének költsége 

 

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot 

ajánlattevőnek kell viselnie. Az eljárás lefolytatásától vagy kimenetelétől függetlenül ajánlatkérő 

semmiféle módon nem tehető felelőssé vagy kötelezetté ezekkel a költségekkel kapcsolatban. 

 

I.9. Irányadó jog 
 

Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről 

szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), valamint annak végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni. 

A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

I.10. Közös ajánlattevők 

 

Ajánlattevő a Kbt. 35. § (1) bekezdése alapján jogosult más ajánlattevőkkel közös ajánlatot 

benyújtani. Ebben az esetben a közös ajánlattevők kötelesen maguk közül egy, a közbeszerzési 

eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. 

A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen 

tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. Tehát valamennyi közös ajánlattevők által 

tett nyilatkozatnak tartalmazni kell a közös ajánlattevők megnevezését!  

 

Közös ajánlattétel esetén a Közös Ajánlattevőknek az ajánlatukban csatolniuk kell a közös 

ajánlattevők által cégszerűen aláírt Közös Ajánlattevői megállapodást, amely megfelel valamennyi 

alábbi követelménynek: 

a) tartalmazza a közös ajánlattevők közös fellépése formájának ismertetését; 

b) tartalmazza az ajánlat aláírása módjának ismertetését; 

c) tartalmazza a vezető tag (a képviselő) megjelölését azzal, hogy a képviselő 

korlátozás nélkül jogosult valamennyi tagot képviselni az ajánlatkérővel 

szemben a jelen közbeszerzési eljárásban, és az ahhoz kapcsolódó esetleges 

további Kbt. szerinti eljárásokban az ajánlatkérő által az ajánlattevő, illetve az 

ajánlattevő által az ajánlatkérő felé megteendő, illetve megtehető 
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jognyilatkozatok tekintetében, és egyebekben is kapcsolatot tartson az 

ajánlatkérővel;  

d) tartalmazza valamennyi tag nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelősséget 

vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés 

teljesítéséért.  

 

I.11. Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó 

Dr. Kerekes Ferenc, nyilvántartási szám: 00140, 4060 Balmazújváros, Batthyány köz 4., mail: 

ferenc.kerekes@matrixaudit.hu 

 

I.12. OVF vízrajzi fogalomtárában (http://www.ovf.hu/hu/vizrajzi-fogalomtar) 

meghatározott fogalmak: 

 

Elsőrendű árvízvédelmi mű: Három vagy több települést érintő, fővédelmi művé nyilvánított 

(térségi) árvízvédelmi vonal (töltés, fal, magaspart, árvízcsúcs-csökkentő tározó, árapasztó 

csatorna), továbbá a folyó nyílt árterében fekvő település árvízmentesítését szolgáló földtöltés. 

 

Másodrendű árvízvédelmi mű: Mentesített területen létesített, jogszabályokkal másodrendűvé 

nyilvánított, lokalizációs szerepet ellátó árvízvédelmi mű. 

 

Árvédelmi töltés: Olyan víztartásra méretezett földmű, mely a terep fölé emelkedő árvíz 

szétterülését meghatározott területsávra, a hullámtérre korlátozza. Az árvízvédelmi töltés méreteit, 

egyéb fizikai paramétereit (magasság, keresztmetszet, tömörség stb.) szigorú műszaki előírások 

határozzák meg. 

 

Árvízvédekezés: Az árvízvédelmi vonalakon, a folyón, az ártérben árvíz idején az árvízkárok 

elleni védekezés előkészítése, szervezése, maga a védekezés, valamint az árvíz levonulása utáni, a 

védekezéssel kapcsolatos egyéb tevékenység. 

 

I.13. Szakmai ajánlat 

 

Ajánlatkérő szakmai ajánlaton a Kbt. 3. § 37. pontban megadottaknak megfelelő dokumentumokat 

érti. 

 

I.14. Tájékoztatás a Kbt. 73.§ (5) bekezdése alapján 

 

Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján az alábbiak szerint adja meg azoknak a 

szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat: 

 

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály 
Cím: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 9. 

tel: 06-42-594-015 

fax: 06-42-594-011 

E-mail: rezsofi@lab.hu 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály, Bányászati Osztály 
Cím: 3527 Miskolc Soltész Nagy Kálmán u. 5.  

Telefon: (36-46) 503-740  

Email:  mbk@mbfh.hu 

mailto:mbk@mbfh.hu
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Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 

Cím: 4400 Nyíregyháza, Árok u. 41. 

Tel.: 06-42/501-008 

Fax: 06-42/501-007 

E-mail: titkarsag.szabolcs@ear.antsz.hu 

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 3. 

Telefon: (+36-1) 795-1200 

http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma 

Központi Ügyfélszolgálati Iroda címe: 1055. Budapest, Szalay u. 10-14. (Bejárat: Honvéd és 

Szalay utca sarok) 

E-mail: ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu 

 

Egyenlő Bánásmód Hatóság 

1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B. 

Telefon: 06-1-795-2975 

Zöldszám: 06 80 203 939 

Fax: 06-1-795-0760 

Postafiók: 1539 Budapest, Pf. 672 

e-mail: ebh@egyenlobanasmod.hu 

EBH Hatósági és Jogi Főosztály 

Előzetes telefonos bejelentkezés: 06-1-795-2975, hétfő 9.00-16.00 

Honlap: http://www.egyenlobanasmod.hu  

 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal  

Székhely: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.  

Tel.: +36- 1-428-5100 

Fax: +36-1- 428-5509 

Honlap: www.nav.gov.hu 

 

Nemzetgazdasági Minisztérium 

Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 4. 

Postafiók címe: 1369 Budapest Pf.: 481. 

Telefonszám: 06-1-795-1400 

Telefax: 06-1-795-0716 

Ügyfélkapcsolati Információs Iroda: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4. 

Ügyfélszolgálat telefonszám: 06-1-795-5010; 

Ügyfélszolgálat e-mail: ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu 

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

 

Földművelésügyi Minisztérium 

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. 

Postacím: 1860 Budapest 

Telefon: 06-1-795-2000 Fax: 06-1-795-0200  

E-mail: info@fm.gov.hu 

http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium 

 

mailto:titkarsag.szabolcs@ear.antsz.hu
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma
mailto:ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu
mailto:ebh@egyenlobanasmod.hu
http://www.egyenlobanasmod.hu/
http://www.nav.gov.hu/
mailto:ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu
http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium
mailto:info@fm.gov.hu
http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium
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II. FEJEZET  

AZ AJÁNLATTÉTELLEL ÉS AZ ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK  

 

II.1. Kiegészítő tájékoztatás 

 

Bármely gazdasági szereplő, aki az eljárásban ajánlattevő lehet – a megfelelő ajánlattétel 

érdekében – a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban, írásban (a Kbt. 56. § 

szerint) kiegészítő tájékoztatást kérhet az Ajánlatkérőtől. Felhívjuk a tisztelt gazdasági szereplők 

figyelmét arra, hogy telefonon, illetve személyes megkeresés útján kiegészítő tájékoztatás nem 

kérhető. 

 

Ajánlatkérő a Kbt. 56. § (5) bekezdésben foglalt kötelezettségét olyan módon teljesíti, hogy az 

ajánlattevő által esetlegesen feltett kérdésekre adott kiegészítő tájékoztatást a 

http://www.ovf.hu , ezen belül a http://www.ovf.hu/hu/futo-projektek elérhetőség alatt a projekt 

megnevezésével oldalon belül teszi elérhetővé. Tekintettel erre, kérjük, hogy ajánlattevők 

folyamatosan kísérjék figyelemmel a honlapon jelen közbeszerzési eljárással összefüggésben 

fellelhető információkat. Ajánlatkérő külön nem értesíti az ajánlattevőket arról, ha a 

kiegészítő tájékoztatásra vonatkozó válaszait feltette a honlapra. 

 

Az így megadott válaszok, kiegészítő iratok a dokumentáció részévé válnak, így arra tekintettel 

köteles valamennyi Ajánlattevő ajánlatát elkészíteni. 

 

Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét hogy minden kiegészítő tájékoztatás kérést 

meg kell küldeni szerkeszthető (Word) formátumban is az sz.hajnalka@matrixaudit.hu 

email címre! (a szerkeszthető formátum megküldését kizárólag ajánlatkérő munkájának 

elősegítése céljából kéri, joghatás kiváltására nem alkalmas, ezért a szerkeszthető verzió 

megküldése történhet egyszerű emailben is, nem szükséges fokozott biztonságú elektronikus 

aláírással ellátott e-mailben küldeni). 

 

Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azon kérdések megválaszolásáért, melyeket az 

ajánlattevők nem a felhívásban megadott elérhetőségekre küldtek meg! 

 

II.2. Helyszíni bejárás 

 

Az ajánlattételi időszakban az Ajánlatkérő az érdeklődők részére helyszíni bejárást tart annak 

érdekében, hogy ajánlatukat a helyi viszonyok pontos ismeretében tehessék meg. A nem 

konzultációs jellegű helyszíni bejárás időpontja 2016. október 4. 11:00 és helye: Tiszabecs, 

gátőrtelep. A részvétel költségeit (beleértve a helyszínre való kijutást) az Ajánlattevők maguk 

viselik. A helyszíni bejáráson való részvétel minden Ajánlattevő saját felelőssége. 

A helyszíni bejárás célja a tervezési és építési helyszín megismerése. A helyszíni bejáráson 

ajánlatkérő kérdésekre nem válaszol, ajánlattevők kérdéseiket a kiegészítő tájékoztatás kérésre 

vonatkozó szabályok szerint, írásban tehetik fel. 

 

II.3. Utasítások a jegyzékek elkészítéséhez 

 

A nyertes ajánlattevővel megkötendő szerződés részét fogják képezni a mellékletben felsorolt és 

az ajánlattevő által az alábbi utasításoknak megfelelően elkészítendő jegyzékek. 

 

1. sz. jegyzék: Vállalkozói javaslat 

Vállalkozói javaslatát az Ajánlattevőnek a Megrendelő Követelményeinek figyelembevételével 

kell megtennie. 

http://www.ovf.hu/
http://www.ovf.hu/hu/futo-projektek
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Az indikatív tervben foglalt műszaki megoldástól az ajánlattevő vállalkozói javaslatában - a 

Megrendelői Követelményekre (III. kötet) figyelemmel - eltérhet. Az Indikatív tervdokumentáció 

(V. kötet) által meghatározott, illetve az attól eltérő műszaki megoldás a jelen közbeszerzés 

tárgyául szolgáló építési szerződésnek csak vállalkozói javaslatként képezheti részét. Az 

ajánlattevőknek tehát kötelező jelleggel, ajánlatuk részeként csatolniuk kell vállalkozói javaslatot 

mind az indikatív terv választása, mind eltérő ajánlat kidolgozása esetén. Az indikatív terv 

választása esetén az ajánlattevő a dokumentációval kapott indikatív terveket csatolja be 

vállalkozói javaslatként ajánlatába, azzal, hogy az engedélyeket, a tájékoztató mennyiségeket, a 

régészeti és vizsgálati dokumentációkat nem kell csatolni. 

A vállalkozói javaslat hibáiért felelősséget az Ajánlatkérő nem vállal. Az építési szerződés 

teljesítése során ilyen indokkal az Ajánlattevő által megajánlott egyösszegű ajánlati árat 

meghaladó költsége kifizetését Ajánlattevő nem követelheti. 

Az indikatív tervtől eltérő vállalkozói javaslat választása esetén az eltéréssel érintett létesítményre, 

szakaszra vonatkozóan a hatályos szabályozás szerinti elvi engedélyes tervdokumentáció 

tartalmának megfelelő részletezettségű tervet kell benyújtani. 

 

Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az indikatív tervben foglalt, attól teljes egészében 

vagy részben eltérő műszaki megoldásra tesz ajánlatot.   

Amennyiben részben vagy egészben eltérnek az indikatív tervtől Ajánlattevő nevezze meg milyen 

módon és hol tér el az indikatív tervtől. 

 

2. sz. jegyzék: Egyenértékű tételek 

Abban az esetben, ha ajánlattevő az átadott tervekben megjelölt márkájú, típusú alapanyagoktól, 

eszközöktől, berendezésektől eltérőt kíván megajánlani, akkor csatoljon be tételes kimutatást, 

melyben bemutatja a helyettesített anyagot, alapanyagot, eszközt, berendezést, a helyettesítő 

terméket, és csatolja az egyenértékűséget igazoló dokumentumot, valamint nyilatkozatát, 

amelyben vállalja a vízjogi létesítési engedély módosítását, ha olyan anyagot ajánl, amely miatt a 

módosítás szükséges. 

 

II.4. Biztosítékok 

 

II.4.1. Ajánlati biztosíték 

Ajánlatkérő a jelen eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti. Az ajánlati 

biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke 20.000.000.- HUF, azaz húszmillió forint. Az 

ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség idejére kell érvényesnek lennie. 

Az ajánlati biztosíték teljesíthető, az ajánlattevő választása szerint az alábbi módok egyikén: 

- az Ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett, 10032000-00319841-30005204 számú fizetési 

számlájára az ajánlattételi határidő lejáratáig készpénz befizetésével vagy átutalással „KEHOP-

14.0-15-2015-00006 kivitelezés – ajánlati biztosíték” - szükséges megjelölni (ajánlatkérő felhívja 

ajánlattevők figyelmét, hogy ebben az esetben az ajánlatkérő számlájára történő könyvelés dátuma 

minősül a biztosíték rendelkezésre bocsátása időpontjának) 

- A II.4.2. pontban leírt módok egyikén 

A Kbt. 73. § (6) bekezdés b) pontja alapján az ajánlat érvénytelen, ha az ajánlattevő az ajánlati 

biztosítékot határidőre nem vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátja rendelkezésre. 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet közös ajánlattevők esetén a Kbt. 35. § (5) bekezdésében 

foglaltakra. 

Az ajánlati biztosíték nem válhat a megkötött szerződést biztosító mellékkötelezettséggé. 

II.4.2. Biztosítékokkal kapcsolatos további előírások 

Amennyiben az előírt biztosítékok pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy 

kézfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető 
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kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel kerül benyújtásra, úgy a 

garanciának/kötelezvénynek legalább a következőket kell tartalmaznia: 

 

– Vállalkozó/Ajánlattevő mint Megbízó neve, székhelye, 

– garancia/kötelezvény kedvezményezettjeként az Ajánlatkérőt/Megrendelőt kell megnevezni, 

– garanciát/kötelezvényt adó pénzügyi intézmény/biztosító neve, székhelye, 

– közbeszerzési eljárás, szerződés megnevezése, mellyel kapcsolatban a biztosítékot adják, 

– kifizetési határidő (mely nem lehet több mint 5 banki nap/munkanap), 

– garancia/kötelezvény összege, 

– Közös ajánlattétel esetén, az egyetemleges felelősség nyilatkozata 

– garanciát/kötelezvény kezdő napja 

– garancia/kötelezvény lejárata (a felhívásban, dokumentációban rögzítetteknek megfelelően) 

– azt, hogy a garancia/kötelezvény feltétel nélküli és visszavonhatatlan, 

– azt, hogy a garancia/kötelezvény ajánlati, teljesítési, jótállási biztosítékként szolgál 

– továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint amennyiben a kedvezményezett 

(Ajánlatkérő/Megrendelő) arról tájékoztatja a pénzügyi intézményt/biztosítót, hogy a Megbízó 

– közös ajánlattétel esetén bármelyik közös ajánlattevő hibájából eredő – a biztosítékra 

vonatkozó teljesítési kötelezettsége beállt, bármely okból Megbízó – közös ajánlattétel esetén 

bármelyik közös ajánlattevő - nem tett eleget kötelezettségeinek, úgy a Megbízó helyett, a 

kedvezményezett első igénybejelentésére az alapjogviszony vizsgálata nélkül, a Megbízó, a 

pénzügyi intézmény/biztosító vagy bármely más fél, harmadik személy által támasztott kifogás 

és vita ellenére, lemondva a beszámítás jogáról a garancia/kötelezvény összeghatáráig 

bármilyen összeget, vagy összegeket kifizetnek a kedvezményezettnek anélkül, hogy a 

követelés alapját, vagy indokát bizonyítania kellene. 

– azt hogy az igénybejelentés benyújtható a pénzügyi intézményükön keresztül is az aláírások 

pénzügyi intézmény általi igazolásával. 

– Azt hogy a garanciából származó igények Ajánlatkérő előzetes hozzájárulása nélkül nem 

engedményezhető, nem ruházható át, nem zálogosítható el, és más módon sem köthető le 

biztosítékul. 

 

Az ajánlati biztosítékként szolgáló garanciának/kötelezvénynek a fentieken túl tartalmaznia kell, a 

Kbt. 54. § (4) bekezdése szerinti mindkét fordulatát, továbbá közös ajánlattétel esetén azt, hogy az 

ajánlati kötöttség bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése (Kbt. 54. § (4) 

bekezdése) esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg.  

 

A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként és a szerződés hibás 

teljesítésével kapcsolatos igények teljesítésének biztosítékaként szolgáló 

garanciának/kötelezvénynek a fentieken túl tartalmaznia azt a nyilatkozatot, mely szerint a 

pénzügyi intézmény/biztosító a szolgáltatást nem vitatja, lemond a szolgáltatás visszautasítására, 

visszatartására, annak vitatására vagy beszámítására vonatkozó valamennyi jogáról, továbbá arról 

is, hogy a Vállalkozónak a szerződésből vagy azzal kapcsolatban illetve más jogviszonyból eredő, 

a Megrendelővel szembeni követeléseit érvényesítse. 

 

II.4.3. A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítéka (teljesítési 

biztosíték) 

 

A biztosítékkal kapcsolatos részletes előírások a 2. kötet I. fejezetében találhatóak. 

A biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban 

nyilatkoznia kell. 
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II.4.4. Előleg-visszafizetési biztosíték 

 

A biztosítékkal kapcsolatos részletes előírások a 2. kötet I. fejezetében találhatóak. 

A biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban 

nyilatkoznia kell. 

 

II.4.4. A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények teljesítésének biztosítéka (jótállási 

biztosíték): 

 

A biztosítékkal kapcsolatos részletes előírások a 2. kötet I. fejezetében találhatóak. 

A biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban 

nyilatkoznia kell. 

 

II.5. Felelősségbiztosítás 

 

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján ajánlatkérő előírja, hogy a nyertes 

ajánlattevő(k)nek a szerződéskötés időpontjára tervezési tevékenységre vonatkozó szakmai 

felelősségbiztosítást kell kötnie (vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjesztenie) a szerződés 

teljes időtartamára vonatkozóan legalább 10 millió Ft/év és 5 millió Ft/káresemény értékhatárig 

terjedően Abban az esetben, amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjáig nem 

rendelkezik az előírt felelősségbiztosítással, azt ajánlatkérő az ajánlattól való visszalépésként 

értékeli, amely esetben ajánlatkérő a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést. 

 

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §- alapján ajánlatkérő előírja, hogy a nyertes 

ajánlattevő(k)nek a szerződéskötés időpontjára teljes körű építési-szerelési felelősségbiztosítást 

kell kötnie (vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjesztenie) a szerződés teljes időtartamára 

vonatkozóan – elnyert részenként – legalább 800 millió Ft/év és 400 millió Ft/kár értékhatárig 

terjedően. Az építési-szerelési felelősségbiztosításnak ki kell terjednie a harmadik személynek 

okozott kárra is. 

Abban az esetben, amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjáig nem rendelkezik 

az előírt biztosítások bármelyikével, azt ajánlatkérő az ajánlattól való visszalépésként értékeli, 

amely esetben ajánlatkérő a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést. 

 

II.6. A szerződés teljesítéséhez szükséges szakemberek száma és jogosultsága:  
 

A nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötéskor rendelkezni kell az eljárást megindító 

felhívás III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.2.1-4) pontjában meghatározottaknak 

megfelelően a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti: 

2 fő MV- VZ szakterületű felelős műszaki vezető jogosultsággal rendelkező szakemberrel,  

1 fő MV- KÉ szakterületű felelős műszaki vezető jogosultsággal rendelkező szakemberrel, 

 

Továbbá nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötéskor rendelkezni kell az eljárást 

megindító felhívás II.2.5) Értékelési szempontok 4. rész-szempontban meghatározottaknak 

megfelelően a 297/2009. (XII.21.) Korm. rendelet szerinti: 

1 fő SZTV-É élővilág védelmi szakterületű jogosultsággal rendelkező szakemberrel. 

Amennyiben a 4. rész-szempont vonatkozásában ajánlatában megnevezett szakembert. 

 

Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nyertesség esetén az ajánlatban 

megjelölt szakemberek az előírt szakmagyakorlási jogosultsága tekintetében a kamarai 

nyilvántartásba vétellel, az SZTV-É jogosultsággal rendelkező szakember esetén az Országos 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség szakértői névjegyzékbe vétellel a 

szerződés megkötéséig, illetve a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog, valamint hogy a 
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nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépését jelenti a Kbt. 131. § (4) 

alapján és tudomásul veszi, hogy ebben az esetben Ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot 

nyújtó ajánlattevővel kötheti meg a szerződést. 

 

A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek – vagy az általa az adott tervezői 

munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek – nyertessége esetén legkésőbb a szerződés 

megkötésének időpontjában szerepelnie kell a tervezői szolgáltatás tárgya szerinti illetékes 

országos szakmai kamara névjegyzékében.  

A nem Magyarországon letelepedett Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát arra vonatkozóan is, hogy 

nyertessége esetén Ajánlattevő – vagy az általa az adott tervezői munka elvégzésére 

foglalkoztatott szakember – legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelni fog a 

tervezői szolgáltatás tárgya szerinti illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében valamint 

hogy a kamarai névjegyzékbe vétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépését jelenti a 

Kbt. 131. § (4) alapján és tudomásul veszi, hogy ebben az esetben Ajánlatkérő a második 

legkedvezőbb ajánlatot nyújtó ajánlattevővel kötheti meg a szerződést. 

 

II.7. Üzleti titok:  

 

Ajánlattevő a Kbt. 44. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlatában, hiánypótlásban, 

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

védett ismeretet is) (Ptk. 2:47. §) tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti 

titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala 

a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági 

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

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

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

nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. A Kbt. 73. § (1) 

bekezdés fb) alpontja lapján érvénytelen az ajánlat, ha a 44. § (1) bekezdése szerinti indokolás a 

hiánypótlást követően sem megfelelő. A gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak a 

Kbt. 44. § (2) bekezdésében, és nem tilthatja meg a Kbt. 44. § (3) bekezdésében rögzítetteket. 

 

II.8. szerzői jog: 

 

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőt, hogy a teljesítés során keletkező, a szerzői jogi 

védelem alá eső alkotáson területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik 

személynek átadható felhasználási jogot szerez, mely kiterjed az alkotás (terv) átdolgozására is. 

Ha az ajánlatkérő bármely okból a projektet nem valósítja meg, vagy részben valósítja meg, akkor 

a szerzői jogi védelem alá eső alkotás felhasználásának jogát köteles átruházni a Támogatóra vagy 

az általa megjelölt személyre. 

 

II.9. Ajánlati felhívás III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság kiegészítése 

 

1. 

M.2. Amennyiben a megajánlott szakember nem rendelkezik az eljárást megindító felhívásban az 

alkalmassági követelmény tekintetében ajánlatkérő által - szerződéskötési feltételként - előírt 

szakmagyakorlási jogosultsággal, abban az esetben igazolásként csatolandó a megajánlott 

szakember előírt szakmagyakorlási jogosultság megszerzéséhez szükséges releváns végzettségét, 

képzettségét igazoló dokumentum(ok) egyszerű másolata, valamint -az M.2.1. és M.2.2. 

szakember esetén az M.2. alkalmassági minimumkövetelmény igazolását szolgáló szakmai 

tapasztalat bemutatásán túl- az előírt szakmagyakorlási jogosultság megszerzéséhez szükséges 

szakmai gyakorlati idő meglétét igazoló, a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz. 
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A projektvezetői pozíció igazolására az önéletrajzban feltüntetett szerződések megrendelőjétől 

származó igazolás szükséges. 

 

Amennyiben a megajánlott szakember rendelkezik az eljárást megindító felhívásban az 

alkalmassági követelmény tekintetében ajánlatkérő által - szerződéskötési feltételként - előírt 

szakmagyakorlási jogosultsággal vagy a 2006/2013. (VII.11.) Korm rendelet szerinti 

jogosultsággal egyenértékű korábbi jogosultsággal, és a kamarai nyilvántartásban (kamarai 

névjegyzékben) a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerint ellenőrizhető, akkor a szakember(ek)ről szóló 

nyilatkozatban fel kell tüntetni a megajánlott szakember kamarai nyilvántartási számát, 

névjegyzéki jelét. Ebben az esetben az előírt szakmagyakorlási jogosultság megszerzéséhez 

szükséges végzettség, képzettség és szakmai gyakorlati idő igazolása tekintetében egyéb 

dokumentum csatolása nem szükséges, azokat az érvényes jogosultság igazolja. Ugyanakkor az 

M.2.1. és M.2.2. szakember esetén benyújtandó a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai 

önéletrajza az M.2. alkalmassági minimumkövetelmény igazolását szolgáló szakmai tapasztalat 

bemutatásával. 

 

Amennyiben az alkalmassági követelmény tekintetében megajánlott szakember rendelkezik az 

eljárást megindító felhívásban az alkalmassági követelmény tekintetében ajánlatkérő által - 

szerződéskötési feltételként - előírt szakmagyakorlási jogosultsággal vagy a 2006/2013. (VII.11.) 

Korm rendelet szerinti jogosultsággal egyenértékű korábbi jogosultsággal, de a szakmagyakorlási 

jogosultságnak a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti ellenőrzésére nincsen mód, és a gazdasági 

szereplő más módon nem igazolta az adott alkalmassági követelmény tekintetében ajánlatkérő 

által szerződéskötési feltételként előírt szakmagyakorlási jogosultság megszerzéséhez szükséges 

végzettséget, képzettséget és szakmai gyakorlati időt, akkor a nyilvántartás kivonata, a 

nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolás vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló 

dokumentum csatolandó egyszerű másolatban. Ugyanakkor az M.2.1. és M.2.2. szakember esetén 

benyújtandó a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza az M.2. alkalmassági 

minimumkövetelmény igazolását szolgáló szakmai tapasztalat bemutatásával. 

 

Az időben párhuzamos gyakorlati idő csak egyszer számít bele az adott szakemberek gyakorlati 

idejébe. 

 

Amennyiben egy pozíció tekintetében több szakember kerül bemutatásra, akkor a 11. iratmintában 

az adott pozícióhoz megnevezett szakemberek közül, kizárólag az adott pozícióhoz tartozó 

legfelső sorban megnevezett (ha a soron belül több szakember neve szerepel akkor balról számítva 

legelső) szakembert veszi ajánlatkérő az alkalmasság igazolása során figyelembe. 

 

2. 

Az M.2.1. és M.2.2. pontjában előírt alkalmassági követelmény esetében, ahol a felelős műszaki 

vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalaton túl előírásra került további 

szakmai tapasztalat, a szakmai önéletrajznak a további szakmai tapasztalat idejét év és hónap 

pontossággal kell tartalmaznia olyan részletezettséggel, hogy a jogosultság megszerzéséhez 

szükséges tapasztalaton túl előírt szakmai tapasztalat egyértelműen megállapítható, ellenőrizhető 

legyen. Az önéletrajznak szövegszerűen kell tartalmaznia azokat a minimális fordulatokat, 

melyeket ajánlatkérő az alkalmassági követelmények esetén előír. 

Az M.2.1. szakember esetén az önéletrajzban a bemutatott szerződések olyan részletezettséggel 

kerüljenek bemutatásra, hogy az elsőrendű és/vagy másodrendű árvízvédelmi mű megvalósítása, 

mint a szerződés szerint kivitelezendő feladat egyértelműen megállapítható legyen. Továbbá a 

bemutatott szerződéshez a szakember szerződésnél betöltött pozíciója úgy kerüljön megadásra, 

hogy abból egyértelműen kiderüljön, hogy projektvezetői feladatokat látott el. 
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Az M.2.2. szakember esetén az önéletrajzban a bemutatott szerződések olyan részletezettséggel 

kerüljenek bemutatásra, hogy az útépítés, mint a szerződés szerint kivitelezendő feladat 

egyértelműen megállapítható legyen.  

 

Az időben párhuzamos gyakorlati idő csak egyszer számít bele az adott szakemberek gyakorlati 

idejébe. 

 

3. 

Az M.1. és M.2. pontban előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is 

megfelelhetnek. (Kbt. 65.§ (6) bekezdésére tekintettel). 

 

Az M.1. és M.2.2., M.2.3., M.2.4. pontban előírt alkalmassági követelménynek ajánlattevő (közös 

ajánlattevő) a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltak szerint is megfelelhet. Ebben az esetben 

csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy 

előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a 

szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés 

teljesítésének időtartama alatt. 

 

4. 

Az M.1. és M.2. pont szerinti alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozóan a Korm. 

rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű 

nyilatkozatát, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum IV. részében az ajánlata 

benyújtása során. 

 

Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők mindegyike külön EEKD-t nyújt be. 

Az EEKD kitöltésével kapcsolatos további információkat a Korm. rendelet 2.-7. §-a tartalmaznak. 

Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy 

kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike 

által kitöltött és aláírt külön EEKD-t is be kell nyújtania. Ilyen esetben a kapacitásaikat 

rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak 

azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának 

igazolásához. (321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 3.§ (2) bekezdés) 

 

Az alkalmassági követelmények igazolásához szükséges dokumentumokat csak a Kbt 69.§ (4) és 

(6) bekezdése szerinti felhívásra szükséges benyújtani. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban 

alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakat. 

 

Minősített ajánlattevők tekintetében a 321/2015 (X.30) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése szerint 

jár el Ajánlatkérő 

 

II.10. Ajánlati felhívás III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott 

szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő 

bejegyzésre vonatkozó előírásokat is pont kiegészítése 

 

Kizáró okok igazolás módja: 

 

-A mo-i letelepedésű Ajánlattevőnek az ajánlatban 321/2015. (X. 30.) Kr. 8.§ - ban foglaltak 

szerint kell igazolnia a kizáró okok hiányát. 

A nem magyarországi letelepedésű Ajánlattevőnek az ajánlatban 321/2015. (X. 30.) Kr. 10.§-ban 

foglaltak szerint kell igazolnia a kizáró okok hiányát. 
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A kizáró okok igazolásával kapcsolatban irányadóak továbbá a 321/2015. (X.30.) Kr. 4. §, 6. § és 

a 12-16. §-aiban foglaltak. 

-A Kbt. 69.§ (4) - (6) bekezdése szerint az értékelési szempontokra figyelemmel Ajánlattevő(ke)t - 

5 munkanapos határidő tűzésével Ajánlatkérő felhívja a kizáró okok fenn nem állásáról a 

321/2015.(X.30.) Kormányrendelet 8. és 10.§ szerinti nyilatkozatok illetve igazolások 

benyújtására. 

Nem szükséges igazolás benyújtása amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltak 

fennállnak.  

-A Kbt. 64. § alapján ajánlattevő élhet az öntisztázás jogintézményével. Ebben az esetben a 

jogerős határozatot a formanyomtatvánnyal együtt köteles benyújtani. 

-A 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 13.§ apján folyamatban lévő változás bejegyzési eljárás 

esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az 

annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban 

változásbejegyzési eljárás az erről szóló nyilatkozatot kell ajánlatába becsatolni Ajánlattevőnek. 

-A kizáró okok tekintetében becsatolt nyilatkozatoknak az eljárást megindító felhívás feladásának 

napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lennie.  

 

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: 

 

Amennyiben nyilvántartásban szereplés ténye a kamarai nyilvántartásban a Kbt. 69. § (11) 

bekezdés szerint ellenőrizhető, akkor az ajánlatban a kamarai regisztrációs/nyilvántartási számát 

kell ajánlattevőnek/gazdasági szereplőnek megadnia, egyéb dokumentum csatolása nem 

szükséges.  

 

Amennyiben a nyilvántartásban szereplés tényének a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti 

ellenőrzésére nincsen mód, akkor a nyilvántartás kivonata, a nyilvántartást vezető szerv által 

kiállított igazolás vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentum csatolandó 

egyszerű másolatban.  

A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetében a letelepedés szerinti ország 

nyilvántartásban szereplés tényét igazoló nyilvántartás kivonata, vagy a letelepedés szerinti 

országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagságot igazoló dokumentum 

csatolandó egyszerű másolatban. 

A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetében a nem magyar nyelvű 

nyilvántartás esetén a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordítását kell benyújtani.   

 

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők 

együttesen is megfelelhetnek. Az alkalmassági követelmény értelemszerűen kizárólag egyenként 

vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, így az együttes megfelelés lehetősége értelmében 

elegendő, ha a közös ajánlattevők közülük egy felel meg. 

 

Amennyiben az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelmény vonatkozásában más szervezet(ek) 

vagy személy(ek) kapacitására kíván támaszkodni a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltaknak 

megfelelően csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) olyan 

szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot is, amely 

alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a 

szerződés teljesítésének időtartama alatt. 

 

Ajánlatkérő az alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában felhívja a figyelmet a Kbt. 65. 

§ (9) bekezdésében foglaltakra. 

Továbbá ajánlatkérő az előírt alkalmassági követelmény vonatkozásában felhívja a figyelmet 

321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 24. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakra. 
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Az SZ.1. és SZ.2. pont szerinti alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozóan a Korm. 

rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű 

nyilatkozatát, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum IV. részében az ajánlata 

benyújtása során. 

 

Az EEKD kitöltésével kapcsolatos további információkat a Korm. rendelet 2.-7. §-a tartalmaznak. 

Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy 

kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike 

által kitöltött és aláírt külön EEKD-t is be kell nyújtania. Ilyen esetben a kapacitásaikat 

rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak 

azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának 

igazolásához. (321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 3.§ (2) bekezdés) 

 

Az alkalmassági követelmények igazolásához szükséges dokumentumokat csak a Kbt 69.§ (4) és 

(6) bekezdése szerinti felhívásra szükséges benyújtani. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban 

alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakat. 

 

II.11. Értékelési szempontok 

 

1.       rész-szempont: Egyösszegű ajánlati ár                                                                súlyszám 50 

 

2.1. rész-szempont: A szerződés teljesítésében részt vevő M.2.1. pont alkalmassági 

követelményt igazoló szakember projektvezetőként, elsőrendű és/vagy 

másodrendű árvízvédelmi mű kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalata 

- az alkalmassági igazolásához figyelembe vett tapasztalaton felül - az eljárást 

megindító felhívás feladásától visszafelé számított tíz évben (hónap) 

(min 0 hó, maximum 36 hó mutatható be)                                  súlyszám: 10 

 

2.2. rész-szempont: A szerződés teljesítésében részt vevő M.2.1. pont alkalmassági 

követelményt igazoló szakember legalább 2 Mrd Ft értékű elsőrendű 

és/vagy másodrendű árvízvédelmi mű kivitelezés tárgyú szerződései, 

melyben projektvezetőként vett részt az eljárást megindító felhívás 

feladásától visszafelé számított tíz évben (Ft) 

(min 0 db, maximum 2 db mutatható be)                                      súlyszám: 10 

 

3. rész-szempont: A szerződés teljesítésében részt vevő M.2.2. pont alkalmassági követelményt 

igazoló szakember elsőrendű és/vagy másodrendű árvízvédelmi mű 

kivitelezés tárgyú szerződés keretében, útépítés kivitelezésében szerzett 

szakmai tapasztalata -az alkalmassági igazolásához figyelembe vett 

tapasztalaton felül- az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé 

számított tíz évben (hónap) 

(min 0 hó, maximum 36 hó mutatható be)                                     súlyszám: 6 

 

4. rész-szempont: Egy (alkalmassági követelményt igazoló vagy azon felül a szerződés 

teljesítésébe bevonni kívánt szakember), a szerződés teljesítésében részt 

vevő, a 297/2009. (XII.21.) Korm. rendelet szerinti SZTV-É élővilág védelmi 

szakterületű jogosultság megszerzéséhez szükséges a 297/2009. (XII.21.) 

Korm. rendelet szerinti végzettséggel és szakmai tapasztalati idővel 

rendelkező szakember védett növény vagy állat áttelepítési munkát 
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tartalmazó szerződésben szerzett szakmai tapasztalata az eljárást megindító 

felhívás feladásától visszafelé számított tíz évben (db) 

(min 0 db, maximum 3 db szerződés mutatható be)                       súlyszám: 6 

 

5. rész-szempont: Az  

- M.2.1. és M.2.4. két szakember, vagy  

- M.2.3 és M.2.4. pont alkalmassági követelményt igazoló két szakember 

  árvízi védekezésben eltöltött ideje az eljárást megindító felhívás feladásától 

visszafelé számított tíz évben (nap) 

(min 0 nap, maximum 200 nap /szakemberenként 100 nap/ mutatható be) 

                                                                                                       súlyszám: 12 

 

6. rész-szempont: A szerződés teljesítésében részt vevő M.2.1. pont alkalmassági követelményt 

igazoló szakember árvédelmi töltés és szilárd burkolatú közút 

csatlakozásánál kulisszanyílás építésében szerzett szakmai tapasztalata az 

eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított tíz évben (db) 

(min 0 db, maximum 3 db mutatható be)                                       súlyszám: 6  

 

 

Ajánlatok értékelése a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján: 

 

1. rész-szempont: Ajánlatkérő számára a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb. Ajánlatkérő a 

legalacsonyabb egyösszegű nettó ajánlati árra a maximális pontot 100 pont adja, a többi 

megajánlásra a Közbeszerzési Hatóság 2012.június 1.-i útmutatója (KÉ 2012. évi 61. szám) III.A 

fejezet 1. pontja ba) alpontja szerinti fordított arányosítás alapján számolja ki a pontszámokat. 

Pontszám= (Ár legjobb /Ár vizsgált) x (Pontszám max-Pontszám min)+Pontszám min 

 

2.1 rész-szempont: Ajánlatkérő számára a legnagyobb érték a legkedvezőbb (min. 0 hó, max. 36 

hó).  

Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság 2012. június 1.-i útmutatója (KÉ 2012. évi 61. szám) III.A 

fejezet 1. pontja bb) alpontja szerinti egyenes arányosítás alapján számolja ki a pontszámokat. A 

36 hónapnál több megajánlást tartalmazó ajánlat is a maximális 100 pontot kapja. A 0 hó 

megajánlás a minimális 1 pontot kapja.  

Pontszám= (hónap vizsgált/hónap legjobb) x (Pontszám max-Pontszám min)+Pontszám min 

 

2.2 rész-szempont: Ajánlatkérő számára a legnagyobb érték a legkedvezőbb (min. 0 db, max. 2 

db).  

Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság 2012. június 1.-i útmutatója (KÉ 2012. évi 61. szám) III.A 

fejezet 1. pontja bb) alpontja szerinti egyenes arányosítás alapján számolja ki a pontszámokat. A 2 

db-nál több megajánlást tartalmazó ajánlat is a maximális 100 pontot kapja. A 0 db megajánlás a 

minimális 1 pontot kapja.  

Pontszám= (db vizsgált/ db legjobb) x (Pontszám max-Pontszám min)+Pontszám min 

 

3. rész-szempont: Ajánlatkérő számára a legnagyobb érték a legkedvezőbb (min. 0 hó, max. 36 

hó). 

Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság 2012. június 1.-i útmutatója (KÉ 2012. évi 61. szám) III.A 

fejezet 1. pontja bb) alpontja szerinti egyenes arányosítás alapján számolja ki a pontszámokat. A 

36 hónapnál több megajánlást tartalmazó ajánlat is a maximális 100 pontot kapja. A 0 hó 

megajánlás a minimális 1 pontot kapja.  

Pontszám= (hónap vizsgált/hónap legjobb) x (Pontszám max-Pontszám min)+Pontszám min 
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4. rész-szempont: Ajánlatkérő számára a legnagyobb érték a legkedvezőbb (min 0 db, maximum 3 

db szerződés).  

Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság 2012. június 1.-i útmutatója (KÉ 2012. évi 61. szám) III.A 

fejezet 1. pontja bb) alpontja szerinti egyenes arányosítás alapján számolja ki a pontszámokat. A 3 

db-nál több megajánlást tartalmazó ajánlat is a maximális 100 pontot kapja. A 0 db megajánlás a 

minimális 1 pontot kapja.  

Pontszám= (db vizsgált/db legjobb) x (Pontszám max-Pontszám min) +Pontszám min 

 

5. rész-szempont: Ajánlatkérő számára a legnagyobb érték a legkedvezőbb (min 0 nap, maximum 

200 nap /szakemberenként 100 nap/).  

Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság 2012. június 1.-i útmutatója (KÉ 2012. évi 61. szám) III.A 

fejezet 1. pontja bb) alpontja szerinti egyenes arányosítás alapján számolja ki a pontszámokat. 

Mindkét szakember maximálisan 50 pontot kaphat, e rész-szempontra is a két szakember 

tekintetében összesen maximum 100 pont adható. Szakemberenként maximum 100 nap mutatható 

be, a 100 nap feletti tapasztalat is a szakemberenként releváns 50 pontot kapja. 

A 2x100 napot meghaladó tapasztalatot tartalmazó ajánlat is a maximális 100 pontot kapja. A 0 

nap megajánlás szakemberenként 0,5 pontot kap. Mindkét szakember 0 nap megajánlása a 

minimális (0,5+0,5) 1 pontot kapja.  A pontszámítás szakemberenként külön-külön kerül 

elvégzésre az alábbi képlet alapján:  

Pontszám= (nap vizsgált/nap legjobb) x (Pontszám max-Pontszám min)+Pontszám min 

Az így szakemberenként kapott pontszám került összeadásra, ez képezi az 5. rész-szempontra 

vonatkozó összpontszámot.  

 

6. rész-szempont: Ajánlatkérő számára a legnagyobb érték a legkedvezőbb (min 0 db, maximum 3 

db).  

Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság 2012. június 1.-i útmutatója (KÉ 2012. évi 61. szám) III.A 

fejezet 1. pontja bb) alpontja szerinti egyenes arányosítás alapján számolja ki a pontszámokat. A 3 

db-nál több megajánlást tartalmazó ajánlat is a maximális 100 pontot kapja. A 0 db megajánlás a 

minimális 1 pontot kapja. 

Pontszám= (db vizsgált/db legjobb) x (Pontszám max-Pontszám min)+Pontszám min 

 

 

Projektvezetői gyakorlatnak Ajánlatkérő elfogad minden olyan tapasztalatot ahol a szakember a 

teljes szerződés irányításáért felelt, a teljes szerződés irányítására megnevezett szakember 

szerződésenként kizárólag egy ember lehet. Közös ajánlattevőként teljesített szerződés esetén a 

projektvezető szakember bármelyik tag által megbízva is elfogadott. A projektvezetői pozíció 

igazolására az önéletrajzban feltüntetett szerződések megrendelőjétől származó igazolás 

szükséges. 

Az elsőrendű árvízvédelmi mű és a másodrendű árvízvédelmi mű fogalmán ajánlatkérő az OVF 

vízrajzi fogalomtárában (http://www.ovf.hu/hu/vizrajzi-fogalomtar) meghatározott fogalmat érti. 

Nem Magyarország területén teljesített referencia esetén a fővédelmi művé nyilvánítás nem 

előírás. 

Az árvédelmi töltés fogalmán az OVF vízrajzi fogalomtárában (http://www.ovf.hu/hu/vizrajzi-

fogalomtar) meghatározott fogalmat érti. 

Árvízi védekezésen Ajánlatkérő az elrendelt a III. és rendkívüli védekezési készültséget érti. A III. 

és rendkívüli védekezési készültség fogalma alatt Ajánlatkérő a 232/1996. (XII. 26.) a vizek 

kártételei elleni védekezés szabályairól szóló Korm. rendelet 1.§ 8. és 9. pontjában meghatározott 

fogalmat érti. 

 

A 2-6. részszempontra tett megajánlást ajánlatkérő a szakember szakmai önéletrajzából ellenőrzi, 

erre tekintettel a szakmai önéletrajzot olyan módon kell elkészíteni és az ajánlat benyújtásakor az 
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ajánlatba csatolni, hogy a részszempontok szempontjából releváns gyakorlat egyértelműen 

megállapítható, ellenőrizhető legyen.  

Az időben párhuzamos gyakorlati idő csak egyszer számít bele az adott szakember gyakorlati 

idejébe. Az önéletrajzban a gyakorlati időt év, hónap pontossággal kell megadni. 

 

Amennyiben egy pozíció tekintetében több szakember kerül bemutatásra, akkor a 11. iratmintában 

az adott pozícióhoz megnevezett szakemberek közül, kizárólag az adott pozícióhoz tartozó 

legfelső sorban megnevezett (ha a soron belül több szakember neve szerepel akkor balról számítva 

legelső)szakembert veszi ajánlatkérő az értékelés során figyelembe. 

 

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 

1-100 pont. A pontozás mindegyik rész-szempont esetében két tizedesjegy pontossággal történik. 

 

 

II.12. Ajánlat elkészítése 

 

II.12.1. Felolvasólap 

 

Az Ajánlattevő a Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján csatoljon be felolvasólapot a Kbt. 68. § (4) 

bekezdés szerinti tartalommal. Ajánlatkérő valamennyi értesítést a felolvasólapon megadott 

faxszámra vagy e-mail címre küldi meg az ajánlattevő részére. Ajánlatkérő felhívja T. ajánlattevő 

figyelmét, hogy ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, ha a megküldött értesítések a címzett 

oldalán nem jutnak el a megfelelő kapcsolattartóhoz a megadott kapcsolattartási adatok 

pontatlansága miatt. 

 

II.12.2. Az ajánlat összeállítása, tartalomjegyzék 

 

Amely nyilatkozatokhoz a dokumentáció mintát tartalmaz, az ajánlattevő ezekkel egyező 

tartalmú nyilatkozatokat is benyújthat. Minden – az eljárást megindító felhívásban, és jelen 

segédletben, valamint a Kbt.-ben előírt – igazolást, nyilatkozatot csatolni kell akkor is, ha erre 

vonatkozó külön mintát vagy útmutatást a jelen segédlet nem tartalmaz. 

 

A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a felhívásban és a dokumentációban előírt dokumentumok 

egyszerű másolatban is benyújthatóak, kivéve az ajánlati dokumentáció II.12.2 pont 

tartalomjegyzékében megjelölt dokumentumok esetében kér Ajánlatkérő eredeti példányban 

történő benyújtást. 

 

Az ajánlatnak a következő dokumentumokat kell tartalmaznia:  

 

TARTALOMJEGYZÉK  

I. AZ AJÁNLAT BEADÁSAKOR BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK  

Tartalomjegyzék  

Felolvasólap a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint (2. sz. iratminta) 

Eredeti példány 
 

Egységes európai közbeszerzési dokumentum  (3. sz. iratminta) 

Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő részéről, valamint a kapacitást 

nyújtó szervezetek részéről is külön-külön csatolandó ezen dokumentum. 

Eredeti példány 

 

Ajánlati nyilatkozat Kbt. 66.§ (2) bekezdése alapján (4. sz. iratminta) 

Eredeti példányban kérjük benyújtani 
 

Ajánlati nyilatkozat függeléke (4/B. sz. iratminta) 

Eredeti példányban kérjük benyújtani 
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Közös ajánlattevők esetén a közös ajánlattevők jelen közbeszerzési eljárásra 

tekintettel aláírt hatályos megállapodása (adott esetben) 

Eredeti példány 

 

Aláírási címpéldány(ok) vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a 

végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9.§-a szerinti ügyvéd által 

ellenjegyzett aláírás-minták 
Annak igazolására, hogy az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat az ajánlattevő, 

valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő képviseletére 

jogosult személy írta alá.  

egyszerű másolat 

 és adott esetben: 

A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre 

jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó 

és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás 

egyszerű másolat 

 

Változásbejegyzési kérelem cégbíróságra érkeztetett másolata (adott esetben) 

(amennyiben a cég valamely adata módosítás alatt van) 

egyszerű másolat 

 

Változásbejegyzési eljárásról szóló nyilatkozat (5. iratminta) 

egyszerű másolat 

 

Nyilatkozat a Kbt. 67.§ (4) bekezdés tekintetében (6. sz. iratminta) 

A nyilatkozatot, akkor is be kell nyújtani, ha Ajánlatkérő az eljárásban nem írja elő 

a már ismert alvállalkozók megnevezését. 

egyszerű másolat 

 

Nyilatkozat az alkalmasság igazolásához igénybe venni kívánt más szervezetről 

a Kbt. 65.§ (7) bekezdése alapján (adott esetben) (7. sz. iratminta) 

egyszerű másolat 

 

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet szerződéses vagy 

előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat (a Kbt. 65.§ (7) 

bekezdése alapján) (adott esetben) 

eredeti vagy hitelesített másolati példány! 

 

Nyilatkozat a biztosítékokról (a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján) (8. sz. iratminta) 
 

Egyszerű másolat 

 

Nyilatkozat felelős fordításról (adott esetben) (9. sz. iratminta) 

egyszerű másolat 
 

Nyilatkozat kamarai nyilvántartásba vételről (10. sz. iratminta) 

 

Egyszerű másolatban is benyújtható! 

 

Nyilatkozat a 321/2015. (X. 30.) kormányrendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja 

alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről (11. sz. iratminta) 
Egyszerű másolati példányban kérjük benyújtani! 

 

A szerződés teljesítésében részt vevő M.2.1-4. alkalmassági követelményt 

igazoló szakemberek szakmai tapasztalata a 2-6. értékelési rész-szempont 

igazolásához (12/a. sz. iratminta) 

Szakember sajátkezű aláírásával ellátva kérjük benyújtani 

Egyszerű másolat 

 

A szerződés teljesítésében részt vevő az eljárást megindító felhívás II.2.5) 

Értékelési szempontok 4. rész-szempontot igazoló szakember szakmai 

tapasztalata a 4. értékelési rész-szempont igazolásához (12/b. sz. iratminta) 

Szakember sajátkezű aláírásával ellátva kérjük benyújtani 
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Egyszerű másolat 

4. rész-szempontot igazoló szakember végzettségét (amennyiben nem rendelkezik 

a megadott jogosultsággal), képzettségét igazoló iratok másolata  
 

Egyszerű másolatban is benyújtható! 

 

Igazolás a 2.1. és 2.2 értékelési rész-szempont projektvezetői beosztásról (13. sz. 

iratminta) 

Az önéletrajzban feltüntetett szerződések megrendelője által kiállítva. 

Egyszerű másolat 

 

1. jegyzék vállalkozói javaslat 

- nyilatkozat, hogy az indikatív tervben foglalt, attól teljes egészében vagy részben 

eltérő műszaki megoldásra tesz ajánlatot 

egyszerű másolat 

- indikatív tervdokumentáció 

egyszerű másolat (a tervlapok kicsinyíthetőek, de olvashatónak kell maradniuk) 

 

2. jegyzék Egyenértékű tételek igazolásának dokumentumai 

egyszerű másolat 
 

4. kötet 4.1. fejezet egyösszegű ár bontása táblázat beárazva 

egyszerű másolat 
 

Regisztrációs lap(adott esetben) (1. sz. iratminta) 
(amennyiben  ajánlattételi határidőig nem került kitöltve, aláírva megküldésre 

Ajánlatkérő részére) (1. sz. iratminta) 

 

Az ajánlat elektronikus másolati példánya  

Ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának igazolása  

Garancia vagy készfizető kezesség benyújtása esetén a dokumentum eredeti 

példányát kell benyújtani külön borítékban. 

Ajánlatkérő számlájára történő befizetésesetén a terhelési értesítő bank által 

hitelesített példányát eredeti vagy másolati példányban kell becsatolni. 

Átutalás esetén a biztosíték teljesítésének igazolásaként a átutalást igazoló 

dokumentum másolati példányát kell becsatolni. 

 

  

II. AJÁNLATKÉRŐ KBT. 69. § (4) BEKEZDÉSE SZERINTI FELHÍVÁSÁT 

KÖVETŐEN BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK 

 

  

Tartalomjegyzék  

Magyarországon letelepedett Ajánlattevő(k) igazolásai és nyilatkozatai a kizáró 

okok tekintetében 

 

Nyilatkozat kizáró okokról (adott esetben) (14. sz. iratminta) 

Magyarországon letelepedett természetes személy gazdasági szereplő 

vonatkozásában 

közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat 

eredeti vagy másolati példánya 

 

Nyilatkozat kizáró okokról (adott esetben) (15. sz. iratminta) 

Magyarországon letelepedett Cégnek minősülő Ajánlattevő vonatkozásában 

közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat 

eredeti vagy másolati példánya 

 

Nyilatkozat kizáró okokról (adott esetben) (16. sz. iratminta) 

Magyarországon letelepedett olyan nem természetes személy gazdasági szereplő 

vonatkozásában aki nem minősül cégnek 

közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat 

eredeti vagy másolati példánya 

 

Nyilatkozat kizáró okokról (17. sz. iratminta)  
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valamennyi Magyarországon letelepedett ajánlattevő vonatkozásában 

egyszerű másolat 

Illetékes adó- és vámhivatal igazolása vagy együttes adóigazolás 

amennyiben a gazdasági szereplő a köztartozásmentes adózói adatbázisban nem 

szerepel. Amennyiben a gazdasági szereplő szerepel a köztartozásmentes adózói 

adatbázisban, akkor ajánlatkérő ellenőrzi a nyilvántartást. 

egyszerű másolat 

 

Nem Magyarországon letelepedett Ajánlattevő(k) igazolásai és nyilatkozatai a 

kizáró okok tekintetében 

 

Letelepedése szerinti ország illetékes igazságügyi vagy közigazgatási hatósága 

által kibocsátott okirat 

Kbt. 62. § (1) bekezdés a), e)-f) pontjai és Kbt. 62. § (2) bekezdése 

egyszerű másolat 

 

Letelepedése szerinti ország illetékes hatóságainak igazolása 

Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pont  

A kizáró ok hiányát magyarországi köztartozással kapcsolatban az Art. szerinti 

köztartozásmentes adózói adatbázisból az ajánlatkérő is ellenőrzi; ha az ajánlattevő 

az adatbázisban nem szerepel, az illetékes adó- és vámhivatal igazolását vagy az 

Art. szerinti együttes adóigazolást is be kell nyújtani; amennyiben a gazdasági 

szereplő Magyarországon nem végez adóköteles tevékenységet, a Nemzeti Adó- 

és Vámhivatal erről szóló igazolását is csatolni kell. 

egyszerű másolat 

 

Letelepedése szerinti ország illetékes hatóságainak igazolása  

Kbt. 62. § (1) bekezdés c), d) és g) pont 

egyszerű másolat 

 

Érintett ország illetékes hatósága által kiállított adóilletőség-igazolás 

Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka) alpont 

egyszerű másolat 

 

Nyilatkozat kizáró okokról (17. sz. iratminta)  
valamennyi ajánlattevő vonatkozásában 

a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontjában, meghatározott kizáró okok 

tekintetében 

egyszerű másolat 

 

Ha az illetékes bíróság vagy hatóság nem bocsát ki a 321/2015. (X.30.) Korm. 

rendelet 10. § (1) bekezdés a-c) pontja, vagy g) pont ga) alpontja szerinti kivonatot 

vagy igazolást, vagy azok nem terjednek ki az e pontokban hivatkozott esetek 

mindegyikére, csatolandó az ajánlattevő, eskü alatt tett  321/2015. (X.30.) Korm. 

rendelet 10. § (1) bekezdés a-c) pontja, vagy g) pont ga) alpontjára vonatkozó 

nyilatkozata, vagy ha ilyen nyilatkozat nem ismert az érintett országban, az 

ajánlattevő, által az illetékes bíróság, hatóság, kamara vagy szakmai szervezet 

előtt tett vagy közjegyző által hitelesített nyilatkozata. 

 

Minden ajánlattevő vonatkozásában az alkalmasság igazolására csatolandó 

dokumentumok  

 

Éves beszámolók (adott esetben) 

(A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 19. § (1) bekezdésének b) pontja tekintetében, 

amennyiben az ott leírtaknak megfelelően szükséges.) 

Egyszerű másolat 

 

Az M.1. alkalmassági követelmény igazolásához benyújtandó Referencia 

igazolás  
a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. § alapján a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdésében 

foglaltaknak megfelelő – a szerződést kötő másik fél által adott – igazolás 
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Egyszerű másolatban is benyújtható! 
Szakember(ek) szakmai önéletrajza (az M.2.1., M.2.2., és M.2.3. pont igazolása 

vonatkozásában) (18. sz. iratminta) 

 
Szakember sajátkezű aláírásával ellátva kérjük benyújtani! 

Egyszerű másolatban is benyújtható! 

 

Szakember(ek) végzettségét (adott esetben), képzettségét igazoló iratok másolata  
 

Egyszerű másolatban is benyújtható! 

 

Szakember(ek) szakmagyakorlási jogosultságát igazoló dokumentum (adott 

esetben) 
(Nyilvántartás kivonata, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolás vagy a nyilvántartásban szereplés 

tényét igazoló dokumentum) 

 

Egyszerű másolatban is benyújtható! 

 

A tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara 

névjegyzékében szereplést igazoló dokumentum (adott esetben) 
(a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolás vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló 

dokumentum. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetében a letelepedés szerinti ország 

nyilvántartásban szereplés tényét igazoló nyilvántartás kivonata, vagy a letelepedés szerinti országban előírt 

engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagságot igazoló dokumentum) 

 

Egyszerű másolatban is benyújtható! 

 

Az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők kamarai 

névjegyzékben való szereplést igazoló dokumentum (adott esetben) 
(Nyilvántartás kivonata, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolás vagy a nyilvántartásban szereplés 

tényét igazoló dokumentum. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetében a letelepedés 

szerinti ország nyilvántartásban szereplés tényét igazoló nyilvántartás kivonata, vagy a letelepedés szerinti 

országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagságot igazoló dokumentum.) 

 

Egyszerű másolatban is benyújtható! 

 

A benyújtott dokumentumok elektronikus másolati példánya  

 

II.13. Az Egyösszegű Ajánlati Ár (Szerződéses Ár) és a Szerződés Elfogadott Végösszege 

 

A Szerződés Elfogadott Végösszege az Egyösszegű Ajánlati Ár és a Tartalékkeret összege. Az 

Egyösszegű Ajánlati Árat (Szerződéses Ár) úgy kell tekinteni, hogy az, az Ajánlatkérési 

Dokumentációban meghatározott építési munkák elvégzéséért jár a Vállalkozónak és nem 

változtatható meg semmilyen alapon a Szerződéses kötelezettségek végrehajtása során, kivéve 

azon eseteket, amikor a Mérnök a tartalékkeret terhére rendel el Változtatást (FIDIC 13.) vagy 

hagy jóvá Vállalkozói Követelést (FIDIC 20.1) a Megrendelőnek - a közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. tv.-re figyelemmel - adott hozzájárulásával. 

 

Az Egyösszegű Ajánlati Árat nettó HUF kell megadni. 

 

Ha az ajánlattevő által megadott bármely összeg számokkal megadott összege és a betűvel leírt 

összeg között eltérés mutatkozik, akkor a betűvel kiírt összeget tekinti Ajánlatkérő érvényesnek. 

 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) 

bekezdésében foglaltak alapján, hogy a közbeszerzési dokumentumban a meghatározott 

gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő 

termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, 

tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő 

hivatkozások a közbeszerzés tárgyának egyértelmű, pontos és közérthető meghatározását 

szolgálják. Minden esetben a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni 

kell.  
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II.14. Ajánlattal kapcsolatos egyéb követelmények 

 

Az ajánlatot írásban 1 (egy) eredeti papír alapú példányban, zárt csomagolásban, valamint 1 (egy), 

az eredeti papír alapú példányról készített elektronikus adathordozón (pl. CD vagy DVD) 

példányban jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható.pdf vagy azzal egyenértékű formátumban 

kell benyújtani felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton. A CD-t, vagy DVD-t a 

nyomtatott papír alapú példányhoz kell oly módon rögzíteni, hogy az biztosítsa a bontási eljárásig 

az elektronikus adathordozó és az ajánlat egységét. A postán feladott ajánlatokat az Ajánlatkérő 

csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi 

határidőig sor kerül. Postai feladás esetén postázási késedelem miatti kockázatot az ajánlattevő 

viseli. 

Az ajánlat átvétele az ajánlatok felbontását megelőző munkanapokon hétfőtől csütörtökig: 8.00-

16.00 óra között, pénteken és az esetleges szombati munkanapokon 8.00-14.00 óra között az 

ajánlatok felbontásának napján 8.00 órától az ajánlatok felbontásának időpontjáig. 

Az elektronikus másolat benyújtása elsődlegesen zöld, környezetvédelmi szempont, amely az 

Ajánlatkérő értékelő munkájának gyorsítása, könnyítése céljából is szükséges, ugyanakkor a 

papíralapon az előírt módon benyújtott ajánlat képezi az elbírálás tárgyát. Amennyiben a papír 

alapú eredeti és az elektronikus adathordozón beadott ajánlat között eltérés van, úgy az ajánlat az 

eredeti papír alapú példány szerint kerül értékelésre, Ajánlatkérő azt tekinti irányadónak. 

Az ajánlat eredeti papír alapú példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót 

matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az 

Ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás 

legalább egy része a matricán legyen.  

Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget 

vagy számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A 

címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az Ajánlatkérő az ettől 

kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogadja, ha a 

tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható. Az ajánlat nem tartalmazhat 

betoldásokat, törléseket vagy felülírásokat, azt az esetet kivéve, ha ajánlattevő javítja ki saját 

hibáját. Ilyenkor az ajánlat aláírójának, illetve aláíróinak kézjegyükkel kell ellátniuk a javításokat. 

Az ajánlatban lévő, minden – az Ajánlattevő vagy más szervezet által készített – rá vonatkozó 

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

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

kaptak. 

Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak végre, 

az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell 

ellátni. 

Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő 

dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. 

A csomagolásnak biztosítani kell a következőket: 

- egyértelműen látható legyen, hogy a csomag, doboz sértetlen, annak lezárást követően abból 

semmit sem vettek ki és/vagy abba semmit sem tettek be, 

- Az ajánlat csomagolásán a következőket kell feltüntetni: 

“ Tivadari híd feletti szakasz árvízvédelmi védvonal kivitelezése és tervezése” 

Az ajánlattételi határidő lejártáig felbontani tilos!” 
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Amennyiben a csomagolást nem jelölik meg a fenti előírásnak megfelelően, az Ajánlatkérő nem 

vállal felelősséget a benyújtott ajánlat elkeveredéséért és idő előtti felbontásáért. A közvetlenül 

benyújtott csomag átvételéről az Ajánlatkérő átvételi elismervényt ad. 
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III. IRATMINTÁK 
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1.sz. iratminta 

 

REGISZTRÁCIÓS LAP 
 

 

Vállalkozási szerződés keretében a „Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre 

történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Felső-Tiszán, Tivadari híd feletti 

szakaszon” című, KEHOP-1.4.0-15-2015-00006 azonosító számú projekthez kapcsolódó 

tervezési és kivitelezési feladatok ellátása FIDIC Sárga Könyv alapján 

tárgyú közbeszerzési eljárásban 

 

A közbeszerzési eljárásban részt vevő gazdasági szereplő adatai: 

Neve  

Székhelye:  

Cégjegyzékszám  

Kapcsolattartó személy neve  

Telefonszáma:  

Telefaxszáma:  

E-mail címe:  

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

   

 ……………………………....... 

  cégszerű aláírás 
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   2.sz. iratminta 

FELOLVASÓLAP 
 

Vállalkozási szerződés keretében a „Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre 

történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Felső-Tiszán, Tivadari híd feletti 

szakaszon” című, KEHOP-1.4.0-15-2015-00006 azonosító számú projekthez kapcsolódó 

tervezési és kivitelezési feladatok ellátása FIDIC Sárga Könyv alapján 

tárgyú közbeszerzési eljárásban  
 

Ajánlattevő adatai:  

Neve  

Székhelye:  

 

Közös Ajánlattevő esetén 
1
: 

Vezető tag Neve  

Székhelye:  

Tag Neve
2
:  

Székhelye
3
:  

 

 

Az ajánlat számszerűsíthető adatai: 
 

Egyösszegű nettó ajánlati ár  

 

………………(Ft) 

A szerződés teljesítésében részt vevő M.2.1. pont 

alkalmassági követelményt igazoló szakember 

projektvezetőként, elsőrendű és/vagy másodrendű 

árvízvédelmi mű kivitelezésében szerzett szakmai 

tapasztalata - az alkalmassági igazolásához figyelembe vett 

tapasztalaton felül - az eljárást megindító felhívás feladásától 

visszafelé számított tíz évben 

 

………………(hó) 

A szerződés teljesítésében részt vevő M.2.1. pont 

alkalmassági követelményt igazoló szakember legalább 2 

Mrd Ft értékű elsőrendű és/vagy másodrendű 

árvízvédelmi mű kivitelezés tárgyú szerződései, melyben 

projektvezetőként vett részt az eljárást megindító felhívás 

feladásától visszafelé számított tíz évben  

 

………………(db) 

A szerződés teljesítésében részt vevő M.2.2. pont 

alkalmassági követelményt igazoló szakember elsőrendű 

és/vagy másodrendű árvízvédelmi mű kivitelezés tárgyú 

szerződés keretében, útépítés kivitelezésében szerzett 

szakmai tapasztalata -az alkalmassági igazolásához 

figyelembe vett tapasztalaton felül- az eljárást megindító 

felhívás feladásától visszafelé számított tíz évben 

 

 

………………(hónap) 

                                                           
1
 Amennyiben nem releváns törölhető 

2
 Szükség esetén ismételhető 

3
 Szükség esetén ismételhető 
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Egy (alkalmassági követelményt igazoló vagy azon felül a 

szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember), a 

szerződés teljesítésében részt vevő, a 297/2009. (XII.21.) 

Korm. rendelet szerinti SZTV-É élővilág védelmi 

szakterületű jogosultság megszerzéséhez szükséges a 

297/2009. (XII.21.) Korm. rendelet szerinti végzettséggel és 

szakmai tapasztalati idővel rendelkező szakember védett 

növény vagy állat áttelepítési munkát tartalmazó 

szerződésben szerzett szakmai tapasztalata az eljárást 

megindító felhívás feladásától visszafelé számított tíz évben  

 

……………… (db) 

Az  

- M.2.1. és M.2.4. két szakember, vagy  

- M.2.3 és M.2.4. pont alkalmassági követelményt 

igazoló két szakember 

  árvízi védekezésben eltöltött ideje az eljárást megindító 

felhívás feladásától visszafelé számított tíz évben 

  

……………… (nap) 

A szerződés teljesítésében részt vevő M.2.1 pont alkalmassági 

követelményt igazoló szakember árvédelmi töltés és szilárd 

burkolatú közút csatlakozásánál kulisszanyílás építésében 
szerzett szakmai tapasztalata az eljárást megindító felhívás 

feladásától visszafelé számított tíz évben  

 

……………… (db) 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

   

 ……………………………....... 

  cégszerű aláírás
4
 

                                                           
4 Közös ajánlattevők esetén a nyilatkozatot az alábbiak valamelyike szerint írják alá: 

- minden tag cégszerűen írja alá 

- a közös ajánlattevők képviseletében kötelezettség vállalásra (ajánlat aláírásra) felhatalmazott gazdasági szereplő 

cégszerűen írja alá feltüntetve az is, hogy a közös ajánlattevők képviseletében jár el 
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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az egységes európai közbeszerzési 
dokumentum formanyomtatványhoz 

 

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

ajánlatkérőre vonatkozó információk 

 

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

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

feltéve, hogy a fent említett elektronikus ESPD-szolgáltatást
5
 használták az egységes európai 

közbeszerzési dokumentum kitöltéséhez.  

Az Európai Unió Hivatalos lapjában közzétett vonatkozó hirdetmény
6
 hivatkozási adatai:  

A Hivatalos Lap S sorozatának száma S178, dátum 2016.09.15., 13 oldal,  

A hirdetmény száma a Hivatalos Lap S sorozatban: 2016]/S 178–319071 

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

szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek kell kitöltenie az információt, amely lehetővé teszi a 

közbeszerzési eljárás egyértelmű azonosítását.  

Amennyiben nincs előírva hirdetmény közzététele az Európai Unió Hivatalos Lapjában, kérjük, hogy 

adjon meg egyéb olyan információt, amely lehetővé teszi a közbeszerzési eljárás egyértelmű 

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

 

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

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

ESPD-szolgáltatást használják az egységes európai közbeszerzési dokumentum létrehozásához és 

kitöltéséhez. Ha nem, akkor ezt az információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie.  

 

A beszerző azonosítása
7
  AK08474 

Név:  Országos Vízügyi Főigazgatóság 

Melyik beszerzést érinti?   

A közbeszerzés megnevezése vagy rövid 

ismertetése
8
: 

Vállalkozási szerződés keretében a „Árvízvédelmi 

védvonalak mértékadó árvízszintre történő 

kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a 

Felső-Tiszán, Tivadari híd feletti szakaszon” című, 

KEHOP-1.4.0-15-2015-00006 azonosító számú 

projekthez kapcsolódó tervezési és kivitelezési 

feladatok ellátása FIDIC Sárga Könyv alapján 

Az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató 

ajánlatkérő által az aktához rendelt 

hivatkozási szám (adott esetben)
9
: 

- 

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum minden szakaszában az összes egyéb 

információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie.  

 

                                                           
5 A Bizottság szervezeti egységei az elektronikus ESPD-szolgáltatást díjmentesen bocsátják az ajánlatkérő szervek, a közszolgáltató ajánlatkérők, a 
gazdasági szereplők, az elektronikus szolgáltatók és más érdekelt felek rendelkezésére.  
6 Ajánlatkérő szervek részére: vagy az eljárást megindító felhívásként alkalmazott Előzetes tájékoztató, vagy Szerződési hirdetmény. 
Közszolgáltató ajánlatkérők részére: az eljárást megindító felhívásként alkalmazott Időszakos előzetes tájékoztató, Szerződési hirdetmény, vagy 

a Minősítési rendszer meglétéről szóló hirdetmény. 
7 A vonatkozó hirdetmény I. szakaszának I.1 pontjából átmásolandó információ. Közös közbeszerzés esetén kérjük feltüntetni minden résztvevő 
beszerző nevét.  
8 Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 és II.1.3 pontját.  
9 Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 pontját. 
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II. rész: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk  

A: A GAZDASÁGI SZEREPLŐRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK  

 

Azonosítás:  Válasz:  

Név:  ( ……. ) 

Héaazonosító szám (uniós adószám), adott 

esetben: 

 

Ha nincs héaazonosító szám, kérjük egyéb 

nemzeti azonosító szám feltüntetését, adott 

esetben, ha szükséges.  

( ……. ) 

 

 

( ……. ) 

 

Postai cím:  ( ……. ) 

Kapcsolattartó személy vagy személyek
10

:  

 

Telefon: 

 

E-mail cím:  

 

Internetcím (adott esetben):  

( ……. ) 

 

( ……. ) 

 

( ……. ) 

 

( ……. ) 

Általános információ:  Válasz:  

A gazdasági szereplő mikro-, kis- vagy 

középvállalkozás
11

?  

[] Igen [] Nem  

Csak ha a közbeszerzés fenntartott
12

: A gazdasági 

szereplő védett műhely, szociális vállalkozás
13

 vagy 

védett munkahely-teremtési programok keretében 

fogja teljesíteni a szerződést? 

 

Ha igen,  

mi a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű 

munkavállalók százalékos aránya?  

 

Ha szükséges, kérjük, adja meg, hogy az érintett 

munkavállalók a fogyatékossággal élő vagy hátrányos 

helyzetű munkavállalók mely kategóriájába vagy 

kategóriáiba tartoznak.  

 

[] Igen [] Nem  

 

 

 

 

 

 

( ……. ) 

 

 

( ……. ) 

Adott esetben, a gazdasági szereplő szerepel-e az 

elismert gazdasági szereplők hivatalos jegyzékében, 

vagy rendelkezik-e azzal egyenértékű igazolással (pl. 

nemzeti (elő)minősítési rendszer keretében)?  

[] Igen [] Nem [] Nem alkalmazható  

Ha igen:   

                                                           
10 Kérjük, ismételje meg a kapcsolattartó személyekre vonatkozó információt, ahányszor szükséges. 
11 Lásd a Bizottság 2003. május 6-i ajánlását a mikro-, kis és középvállalkozások meghatározásáról (HL L 124., 2003.5.20., 36. o.). Ez az 
információ csak statisztikai célból szükséges.  

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

haladja meg a 2 millió eurót.  
Kisvállalkozás: olyan vállalkozás, amely 50-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy éves mérlegfőösszege nem 

haladja meg a 10 millió eurót;  

Középvállalkozás: olyan vállalkozás, amely nem mikro- és nem kisvállalkozás, és amely 250-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves 

forgalma nem haladja meg az 50 millió eurót, és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 43 millió eurót.  
12 Lásd a szerződésről szóló hirdetmény III.1.5. pontját.  
13 Azaz fő célja a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű személyek szociális és szakmai beilleszkedése.  
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Kérjük, válaszolja meg e szakasz további részeit, e 

rész B. szakaszát és amennyiben releváns, e rész C. 

szakaszát, adott esetben töltse ki az V. részt, 

valamint mindenképpen töltse ki és írja alá a VI. 

részt.  

a) Kérjük, adott esetben adja meg a jegyzék vagy az 

igazolás nevét és a vonatkozó nyilvántartási vagy 

igazolási számot:  

 

b) Ha a felvételről szóló igazolás vagy tanúsítvány 

elektronikusan elérhető, kérjük, tüntesse fel:  

 

 

 

c) Kérjük, tüntesse fel a referenciákat, amelyeken a 

felvétel vagy a tanúsítás alapul, és adott esetben a 

hivatalos jegyzékben elért minősítést
14

:  

 

d) A felvétel vagy a tanúsítás az összes előírt 

kiválasztási szempontra kiterjed?  

 

 

 

 

 

a) [……]  

 

 

 

b) (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy 

testület, a dokumentáció pontos 

hivatkozási adatai): 

[……][……][……][……]  

 

c) [……]  

 

               

 

d) [] Igen [] Nem  

 

Ha nem:  

Ezen kívül kérjük, hogy KIZÁRÓLAG akkor töltse 

ki a hiányzó információt a IV. rész A., B., C. vagy 

D. szakaszában az esettől függően,  

ha a vonatkozó hirdetmény vagy közbeszerzési 

dokumentumok ezt előírják:  

 

e) A gazdasági szereplő tud-e igazolást adni a 

társadalombiztosítási járulékok és adók 

megfizetéséről, vagy meg tudja-e adni azt az 

információt, amely lehetővé teszi az ajánlatkérő szerv 

vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára, hogy 

közvetlenül beszerezze azt bármely tagország 

díjmentesen hozzáférhető nemzeti adatbázisából?  

 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, 

kérjük, adja meg a következő információkat:  

 

 

 

 

 

 

 

e) [] Igen [] Nem  

 

 

IGEN esetén internetcím, a kibocsátó 

hatóság vagy testület, a dokumentáció 

pontos hivatkozási adatai): 

Nemzeti Adó és Vámhivatal 

www.nav.gov.hu 

 

 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy 

testület, a dokumentáció pontos 

hivatkozási adatai): 

[……][……][……][……]  

Részvétel formája:  Válasz:  

A gazdasági szereplő másokkal együtt vesz részt a 

közbeszerzési eljárásban?
15

  

[] Igen [] Nem  

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

dokumentum formanyomtatványt nyújtson be.  

Ha igen:  

a) Kérjük, adja meg a gazdasági szereplő csoportban 

betöltött szerepét (vezető, specifikus feladatokért 

 

a): [……]  

 

                                                           
14 A hivatkozások és a minősítés, ha van ilyen, a tanúsításon szerepelnek.  
15 Nevezetesen egy csoport, konzorcium, közös vállalkozás vagy hasonló részeként.  
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felelős, ...):  

b) Kérjük, adja meg, mely gazdasági szereplők a 

közbeszerzési eljárásban együtt részt vevő csoport 

tagjai:  

c) Adott esetben a részt vevő csoport neve:  

 

b): [……]  

 

 

c): [……]  

Részek  Válasz:  

Adott esetben annak a résznek (azoknak a részeknek) 

a feltüntetése, amelyekre a gazdasági szereplő 

pályázni kíván:  

(……..) 

 

B: A GAZDASÁGI SZEREPLŐ KÉPVISELŐIRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK  

 

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

jogosultak képviselni a gazdasági szereplőt:  

 

Képviselet, ha van:  Válasz:  

Teljes név;  

valamint a születési idő és hely, ha 

szükséges:  

(……..) 

Beosztás/milyen minőségben jár el:  (……..) 

Postai cím:  (……..) 

Telefon:  (……..) 

E-mail cím:  (……..) 

Amennyiben szükséges, részletezze a 

képviseletre vonatkozó információkat (a 

képviselet formája, köre, célja stb.) 

(……..) 

 

C: MÁS SZERVEZETEK KAPACITÁSAINAK IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ 

INFORMÁCIÓK  

 

Igénybevétel:  Válasz:  

Az alábbi IV. részben feltüntetett kiválasztási 

szempontoknak és (adott esetben) az alábbi V. 

részben feltüntetett kritériumoknak és 

szabályoknak való megfelelés során a gazdasági 

szereplő igénybe veszi-e más szervezetek 

kapacitásait?  

[ ] Igen [ ] Nem  

  

 

Amennyiben igen, minden egyes érintett szervezetre vonatkozóan külön egységes európai 

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

meghatározott információkat, megfelelően kitöltve és az érintett szervezetek által aláírva.  

Felhívjuk a figyelmet, hogy ennek magában kell foglalnia azokat a szakembereket vagy műszaki 

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

különösen a minőség-ellenőrzés felelőseit, továbbá építési beruházásra irányuló közbeszerzési 

szerződés esetében azon szakembereket vagy műszaki szervezeteket, akiket/amelyeket a gazdasági 

szereplő a beruházás kivitelezéséhez igénybe vehet. Amennyiben a gazdasági szereplő által 

igénybe vett meghatározott kapacitások tekintetében ez releváns, minden egyes szervezetre 

vonatkozóan adja meg a IV. és az V. részben meghatározott információkat is
12

. 

 

D: Információk azokról az alvállalkozókról, akiknek kapacitásait a gazdasági szereplő nem 

veszi igénybe   
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(Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (3) bekezdés alapján nem kéri 

feltüntetni a már ismert alvállalkozókat) 

 

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

ajánlatkérő kifejezetten előírja ezt az információt.)  

 

Alvállalkozás:  Válasz:  

Szándékozik-e a gazdasági szereplő a 

szerződés bármely részét alvállalkozásba 

adni harmadik félnek?  

 

[ ] Igen [ ] Nem  

Ha igen, és amennyiben ismert, kérjük, sorolja fel 

a javasolt alvállalkozókat: 

 […]  

 

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

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

és a III. részben előírt információt mindegyik érintett alvállalkozóra (alvállalkozói 

kategóriára) nézve.  

______________________ 

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

 

III. rész: Kizárási okok 

A: BÜNTETŐELJÁRÁSBAN HOZOTT ÍTÉLETEKKEL KAPCSOLATOS OKOK  

(Az eljárás során alkalmazandó kizáró okok!) 

 

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

Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont) aa)-af),e ah) 

1. Bűnszervezetben való részvétel
13

;  

2. Korrupció
14

;  

3. Csalás
15

;  

4. Terrorista bűncselekmény vagy terrorista csoporthoz kapcsolódó bűncselekmény
16

;  

5. Pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása
17

;  

6. Gyermekmunka és az emberkereskedelem más formái
18   

 

 

Az irányelv 57. cikke (1) bekezdésében foglalt 

okokat végrehajtó nemzeti rendelkezések 

szerinti büntetőeljárásban hozott ítéletekkel 

kapcsolatos okok:  

Válasz:  

Jogerősen elítélték-e a gazdasági szereplőt vagy 

a gazdasági szereplő igazgató, vezető vagy 

felügyelő testületének tagját, illetve az e testületek 

képviseletére, az azokban való döntéshozatalra 

vagy azok kontrolljára vonatkozó jogkörrel 

rendelkező tagját a fent felsorolt okok 

valamelyikéért olyan ítéletben, amelyet nem több, 

mint öt évvel ezelőtt hoztak, vagy amelyben a 

közvetlenül meghatározott kizárás időtartama 

továbbra is alkalmazandó?  

[] Igen [] Nem  

 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat:  

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy 

testület, a dokumentáció pontos hivatkozási 

adatai): 

[……][……][……][……]
19

  

 

Amennyiben igen, kérjük, adja meg a következő 

információkat
20

:  

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

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

b) [……]  

c) A kizárási időszak hossza [……] és az 
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közül melyik érintett, valamint az ítélet okát 

(okait),  

b) Határozza meg az elítélt személyét [ ];  

c) Amennyiben az ítélet közvetlenül 

megállapítja:  

 

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): 

[……][……][……][……]
21 

 

Ítéletek esetén hozott-e a gazdasági szereplő olyan 

intézkedéseket, amelyek a releváns kizárási okok 

ellenére igazolják megbízhatóságát
22

 (Öntisztázás)?  

[ ] Igen [ ] Nem  

 

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az 

intézkedéseket
23

:  

[……]  

 

___________________________ 
13 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.  
14 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.  
15 Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1. cikke értelmében (HL C 316., 1995.11.27., 48. o.)  
16 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.  
17 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.  
18 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.  
19 Kérjük, szükség szerint ismételje.  
20 Kérjük, szükség szerint ismételje.  
21 Kérjük, szükség szerint ismételje.  
22 A 2014/24/EU irányelv 57. cikke (6) bekezdését végrehajtó nemzeti rendelkezésekkel összhangban.  
23 Az elkövetett bűncselekmény jellegét figyelembe véve (egyszeri, ismételt, szisztematikus) a magyarázatnak tükröznie kell e megtett intézkedések 

megfelelőségét.  

 

B: ADÓFIZETÉSI VAGY A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK FIZETÉSÉRE 

VONATKOZÓ KÖTELEZETTSÉG MEGSZEGÉSÉVEL KAPCSOLATOS OKOK 

(Az eljárás során alkalmazandó kizáró 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? (Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pont) 

[ ] 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:  

 

Adók  Társadalombiztosítási 

hozzájárulás  

 

a) [……]  

b) [……]  

 

 

 

 

a) [……]  

b) [……]  
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1) Bírósági vagy közigazgatási határozat:  

– Ez a határozat jogerős és végrehajtható?  

– Kérjük, adja meg az ítélet vagy a határozat 

dátumát.  

– Ítélet esetén, amennyiben erről közvetlenül 

rendelkezik, a kizárási időtartam hossza: 

  

2) Egyéb mód? Kérjük, részletezze:  

 

d) Teljesítette-e a gazdasági szereplő 

kötelezettségeit oly módon, hogy az esedékes 

adókat, társadalombiztosítási járulékokat és az 

esetleges kamatokat és bírságokat megfizette, 

vagy ezek megfizetésére kötelezettséget 

vállalt?  

c1) [ ] Igen [ ] Nem  

–  [ ] Igen [ ] Nem  

– [……] 

– [……]  

 

 

 

 

c2) [ …]  

d) [ ] Igen [ ] Nem  

Ha igen, kérjük, 

részletezze: [……]  

 

c1) [ ] Igen  [] Nem  

– [ ] Igen [ ] Nem  

– [……]  

– [……]  

 

 

 

 

c2) [ …]  

d) [ ] Igen [ ] Nem  

Ha igen, kérjük, 

részletezze: [……]  

 

Ha az adók vagy társadalombiztosítási 

járulékok befizetésére vonatkozó 

dokumentáció elektronikusan elérhető, kérjük, 

adja meg a következő információkat:  

IGEN esetén internetcím, a kibocsátó hatóság 

vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási 

adatai): 

Nemzeti Adó és Vámhivatal 

www.nav.gov.hu 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
24 

 

[……][……][……]  

 

C: FIZETÉSKÉPTELENSÉGGEL, ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGGEL VAGY SZAKMAI 

KÖTELESSÉGSZEGÉSSEL KAPCSOLATOS OKOK
25 

(Az eljárás során alkalmazandó kizáró okok!) 

 

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

kizárási okok valamelyikét a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési 

dokumentumok pontosabban meghatározzák. Így például a nemzeti jog rendelkezhet úgy, 

hogy a „súlyos szakmai kötelességszegés” fogalma több különböző magatartásformát 

takarhat. 

Esetleges fizetésképtelenség, 

összeférhetetlenség vagy szakmai 

kötelességszegés  

Válasz:  

A gazdasági szereplő tudomása szerint 

megszegte-e kötelezettségeit a 

környezetvédelmi, a szociális és a 

munkajog terén
26

? 

 (Kbt. 63. § (1) bekezdés a) pont) 
 

[ ] Igen [ ] Nem  

Ha igen, hozott-e a gazdasági szereplő olyan 

intézkedéseket, amelyek e kizárási okok ellenére 

igazolják megbízhatóságát (Öntisztázás)?  

[ ] Igen [ ] Nem  

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az 

intézkedéseket: [……]  

__________ 

 
 

 24 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
 25 Lásd a 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (4) bekezdését. 

 26 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  
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A gazdasági szereplő a következő helyzetek 

bármelyikében van-e:  

a) Csődeljárás, (Kbt. 62.§ 1) bekezdés c) pont ) 

vagy  

b) Fizetésképtelenségi eljárás vagy felszámolási 

eljárás alatt áll, vagy (Kbt. 62.§ 1) bekezdés c) 

pont ) 

c) Hitelezőkkel csődegyezséget kötött, (Kbt. 

62.§ 1) bekezdés c) pont ) vagy  

d) A nemzeti törvények és rendeletek szerinti 

hasonló eljárás következtében bármely hasonló 

helyzetben van
27

, (Kbt. 62.§ 1) bekezdés c) pont ) 

vagy  

e) Vagyonát felszámoló vagy bíróság kezeli, (Kbt. 

62.§ 1) bekezdés c) pont ) vagy  

f) Üzleti tevékenységét felfüggesztette? (Kbt. 62.§ 

1) bekezdés d) pont ) 

Ha igen: 

 – Kérjük, részletezze:  

– Kérjük, ismertesse az okokat, amelyek miatt 

mégis képes lesz az alkalmazandó nemzeti 

szabályokat és üzletfolytonossági intézkedéseket 

figyelembe véve a szerződés teljesítésére
28

.  

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat:  

[ ] Igen [ ] Nem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– [……]  

– [……]  

 

 

Ha NEM, internetcím, a kibocsátó hatóság 

vagy testület, a dokumentáció pontos 

hivatkozási adatai:  

Igazságügyi Minisztérium 

www.e-cegjegyzek.hu 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy 

testület, a dokumentáció pontos hivatkozási 

adatai): [……][……][……]  

Elkövetett-e a gazdasági szereplő súlyos szakmai 

kötelességszegést
29

? (Kbt. 63.§ 1) bekezdés b) 

pont ) 

Ha igen, kérjük, részletezze:  

  

[ ] Igen [ ] Nem  

[……]  

Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő 

öntisztázó intézkedéseket? 

[ ] Igen [ ] Nem  

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket 

az intézkedéseket:  

[……]  

Kötött-e a gazdasági szereplő a verseny 

torzítását célzó megállapodást más gazdasági 

szereplőkkel? (Kbt. 62.§ 1) bekezdés n) – o) pont 

) 

Ha igen, kérjük, részletezze:  

 

[] Igen [] Nem  

[…]  

Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő 

öntisztázó intézkedéseket?  

[ ] Igen [ ] Nem  

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket 

az intézkedéseket:  

[……]  

Van-e tudomása a gazdasági szereplőnek 

bármilyen összeférhetetlenségről
30

 a 

közbeszerzési eljárásban való részvételéből 

fakadóan? (Kbt. 62.§ 1) bekezdés m) pont ) 

Ha igen, kérjük, részletezze:  

[ ] Igen [ ] Nem  

 

 

 

[……….]  

Nyújtott-e a gazdasági szereplő vagy valamely 

hozzá kapcsolódó vállalkozás tanácsadást az 

ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató 

ajánlatkérőnek, vagy részt vett-e más módon a 

közbeszerzési eljárás előkészítésében? (Kbt. 62.§ 

[ ] Igen [ ] Nem  
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1) bekezdés m) pont ) 

Ha igen, kérjük, részletezze:  

 

[………..]  

_________________________ 
27 Lásd a nemzeti jogot, a vonatkozó hirdetményt vagy a közbeszerzési dokumentumokat.  
28 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.  
29 Adott esetben lásd a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok meghatározásait.  
30 A nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban jelzettek szerint.  

 

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? (Kbt. 63.§ 1) bekezdés c) pont ) 

Ha igen, kérjük, részletezze:  

[ ] Igen [ ] Nem  

 

 

[…..…]  

Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő 

öntisztázó intézkedéseket? 

[ ] Igen [ ] Nem  

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse 

ezeket az intézkedéseket:  

[……]  

Megerősíti-e a gazdasági szereplő a következőket?  

a) A kizárási okok fenn nem állásának, illetve a 

kiválasztási kritériumok teljesülésének 

ellenőrzéséhez szükséges információk szolgáltatása 

során nem tett hamis nyilatkozatot, (Kbt. 62.§ 1) 

bekezdés h), i), ia), ib) pont ) 

b) Nem tartott vissza ilyen információt,  

c) Késedelem nélkül be tudta nyújtani az ajánlatkérő 

szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő által 

megkívánt kiegészítő iratokat, (Kbt. 62.§ 1) 

bekezdés j) pont )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. (Kbt. 62.§ 1) 

bekezdés j) pont ) 

[ ] Igen [ ] Nem  

 

D: EGYÉB, ADOTT ESETBEN AZ AJÁNLATKÉRŐ SZERV VAGY A 

KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐ TAGÁLLAMÁNAK NEMZETI 

JOGSZABÁLYAIBAN ELŐÍRT KIZÁRÁSI OKOK 

(Az eljárás során alkalmazandó kizáró 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?  

 

A Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ag) alpontjában, 

[ ] Igen [ ] Nem  
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illetve e), f), g), k), l) és p) pontjában foglalt 

kizáró okok vonatkozásában töltendő ki. 

 

Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a 

közbeszerzési dokumentumokban megkívánt 

dokumentáció elektronikus formában 

rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a következő 

információkat:  

Ha NEM, internetcím, a kibocsátó hatóság 

vagy testület, a dokumentáció pontos 

hivatkozási adatai:  

Igazságügyi Minisztérium 

www.e-cegjegyzek.hu 

Közbeszerzési Hatóság 

www.kozbeszerzes.hu/tevekenysegek/eltiltott-

ajanlattevok 

Nemzetgazdasági Minisztérium 

www.nyilvantartas.ommf.gov.hu 

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 

www.kozrend.hu 

 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy 

testület, a dokumentáció pontos hivatkozási 

adatai): [……][……][……]
31

  

 

Amennyiben a tisztán nemzeti kizárási okok 

fennállnak, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó 

intézkedéseket? 

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az 

intézkedéseket:  

[ ] Igen [ ] Nem  

 

 

[……]  

 

_____________________ 

31 Kérjük szükség szerint ismételje. 

http://www.kozbeszerzes.hu/tevekenysegek/eltiltott-ajanlattevok
http://www.kozbeszerzes.hu/tevekenysegek/eltiltott-ajanlattevok
http://www.nyilvantartas.ommf.gov.hu/


40 

 

 

IV. rész: Kiválasztási szempontok 

 

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

kijelenti a következőket: 

 

α: AZ ÖSSZES KIVÁLASZTÁSI SZEMPONT ÁLTALÁNOS JELZÉSE  

ELEGENDŐ az α SZAKASZ KITÖLTÉSE A IV. RÉSZ TOVÁBBI SZAKASZÁT NEM 

SZÜKSÉGES KITÖLTENI  

 

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

kellene töltenie:  

 

Minden előírt kiválasztási szempont 

teljesítése  

Válasz:  

 

Megfelel az előírt kiválasztási 

szempontoknak:  

[ ] Igen [ ] Nem  

 

A: ALKALMASSÁG SZAKMAI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE 
 

 A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, 

amennyiben az érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató 

ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott 

közbeszerzési dokumentumokban.  

 

Alkalmasság szakmai tevékenység végzésére  Válasz:  

1) Be van jegyezve a letelepedés helye szerinti 

tagállamának vonatkozó szakmai vagy 

cégnyilvántartásába
32

:  

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat:  

 

[…]  

 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……]  

 

2) Szolgáltatásnyújtásra irányuló 

szerződéseknél:  

A gazdasági szereplőnek meghatározott 

engedéllyel kell-e rendelkeznie vagy 

meghatározott szervezet tagjának kell-e lennie 

ahhoz, hogy a gazdasági szereplő letelepedési 

helye szerinti országban az adott szolgáltatást 

nyújthassa?  

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat:  

 

 

[ ] Igen [ ] Nem  

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

jelezze, hogy a gazdasági szereplő rendelkezik-e 

ezzel:  

[ …]  

[ ] Igen [ ] Nem  

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai):  

[……][……][……]  

 

B: GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI HELYZET 

 



41 

 

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

az érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő 

előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési 

dokumentumokban.  

  

Gazdasági és pénzügyi helyzet  Válasz:  

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

árbevétele a vonatkozó hirdetményben vagy a 

közbeszerzési dokumentumokban előírt számú 

pénzügyi évben a következő:  

És/Vagy  

1b) A gazdasági szereplő átlagos éves 

árbevétele a vonatkozó hirdetményben vagy a 

közbeszerzési dokumentumokban előírt 

számú évben a következő
33

:  

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat:  

év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem  

év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem  

év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem  

 

 

(évek száma, átlagos árbevétel): 

[……],[……][…]pénznem  

 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, 

a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

 [……][……][……]  

 

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

árbevétele a szerződés által érintett üzleti 

területre vonatkozóan, a vonatkozó 

hirdetményben vagy a közbeszerzési 

dokumentumokban meghatározott módon az 

előírt pénzügyi évek tekintetében a következő:  

És/Vagy  

év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem  

év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem  

év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem  

 

2b) A gazdasági szereplő átlagos éves 

árbevétele a területen és a vonatkozó 

hirdetményben vagy a közbeszerzési 

dokumentumokban előírt számú évben a 

következő
34

:  

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat:  

(évek száma, átlagos árbevétel): 

[……],[……][…]pénznem  

 

 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, 

a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……]  

_________ 

 32 A 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében leírtak szerint egyes tagállamok gazdasági szereplőinek egyes esetekben az adott mellékletben 

meghatározott egyéb követelményeknek is meg kell felelniük. 

 33 Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik.  

  

3) Amennyiben az (általános vagy specifikus) 

árbevételre vonatkozó információ nem áll 

rendelkezésre a kért időszak egészére 

vonatkozóan, kérjük, adja meg a gazdasági 

szereplő létrejöttének dátumát vagy azt az 

időpontot, amikor megkezdte üzleti 

tevékenységét:  

[……]  

 

4) A vonatkozó hirdetményben vagy a 

közbeszerzési dokumentumokban meghatározott 

pénzügyi mutatók
35

 tekintetében a gazdasági 

szereplő kijelenti, hogy az előírt mutató(k) 

tényleges értéke(i) a következő(k):  

(az előírt mutató azonosítása – x és y
36

 aránya - 

és az érték): [……], [……]
37
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Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat:  

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, 

a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……]  

 

5) Szakmai felelősségbiztosításának biztosítási 

összege a következő:  

 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat:  

 

[……],[……][…]pénznem  

 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, 

a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

 [……][……][……]  

 

6) Az esetleges egyéb gazdasági vagy pénzügyi 

követelmények tekintetében, amelyeket a 

vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési 

dokumentumokban meghatároztak, a gazdasági 

szereplő kijelenti a következőket:  

 

Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a 

közbeszerzési dokumentumokban esetlegesen 

meghatározott vonatkozó dokumentáció 

elektronikus formában rendelkezésre áll, kérjük, 

adja meg a következő információkat:  

[……]  

 

 

 

 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, 

a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

 [……][……][……]  

 

 

C: TECHNIKAI ÉS SZAKMAI ALKALMASSÁG  
 

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

az érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő 

előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési 

dokumentumokban.  

 

Technikai és szakmai alkalmasság  Válasz:  

1a) Csak építési beruházásra vonatkozó 

közbeszerzési szerződések esetében:  

A referencia-időszak folyamán
38

 a gazdasági 

szereplő a meghatározott típusú munkákból a 

következőket végezte:  
Ha a legfontosabb munkák megfelelő 

elvégzésére és eredményére vonatkozó 

dokumentáció elektronikus formában 

rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a következő 

információkat:  

Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó 

hirdetmény vagy a közbeszerzési 

dokumentumok határozzák meg): […]  

Munkák: […...]  

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, 

a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……]  

 

___________ 

34 Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik.  

35 Pl. az eszközök és a források aránya.  

36 Pl. az eszközök és a források aránya. 

37 Kérjük, szükség szerint ismételje.  

38 Az ajánlatkérő szervek nem több, mint öt évet írhatnak elő, és elfogadhatnak öt évnél régebbi tapasztalatot.  
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1b) Csak árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra 

irányuló közbeszerzési szerződések esetében:  

A referencia-időszak folyamán
39

 a gazdasági 

szereplő a meghatározott típusokon belül a 

következő főbb szállításokat végezte, vagy a 

következő főbb szolgáltatásokat nyújtotta: A 

lista elkészítésekor kérjük, tüntesse fel az 

összegeket, a dátumokat és a közületi vagy 

magánmegrendelőket
40

:  

Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó 

hirdetmény vagy a közbeszerzési 

dokumentumok határozzák meg):  

[…]  

 

Leírás  összegek dátumok  megrendelők 

    
 

2) A gazdasági szereplő a következő 

szakembereket vagy műszaki szervezeteket
41

 
veheti igénybe, különös tekintettel a minőség-

ellenőrzésért felelős szakemberekre vagy 

szervezetekre:  

 

Építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési 

szerződések esetében a gazdasági szereplő a 

következő szakembereket vagy műszaki 

szervezeteket veheti igénybe a munka 

elvégzéséhez:  

[……]  

 

 

 

 

 

[……]  

 

3) A gazdasági szereplő a minőség biztosítása 

érdekében a következő műszaki hátteret veszi 

igénybe, valamint tanulmányi és kutatási 

létesítményei a következők:  

[……]  

 

4) A gazdasági szereplő a következő 

ellátásilánc-irányítási és ellenőrzési 

rendszereket tudja alkalmazni a szerződés 

teljesítése során:  

[……]  

 

5) Összetett leszállítandó termékek vagy 

teljesítendő szolgáltatások, vagy – rendkívüli 

esetben – különleges célra szolgáló termékek 

vagy szolgáltatások esetében:  

A gazdasági szereplő lehetővé teszi termelési 

vagy műszaki kapacitásaira, és amennyiben 

szükséges, a rendelkezésére álló tanulmányi és 

kutatási eszközökre és minőségellenőrzési 

intézkedéseire vonatkozó vizsgálatok
42

 

elvégzését.  

[ ] Igen [ ] Nem  

 

6) A következő iskolai végzettséggel és 

szakképzettséggel rendelkeznek:  

a) A szolgáltató vagy maga a vállalkozó, és/vagy 

(a vonatkozó hirdetményben vagy a 

közbeszerzési dokumentumokban foglalt 

követelményektől függően)  

b) Annak vezetői személyzete:  

 

 

a) [……]  

 

 

 

b) [……]  

 

7) A gazdasági szereplő a következő 

környezetvédelmi intézkedéseket tudja 

alkalmazni a szerződés teljesítése során:  

[……]  

 

8) A gazdasági szereplő átlagos éves 

statisztikai állományi létszáma és vezetői 

létszáma az utolsó három évre vonatkozóan a 

Év, éves átlagos statisztikai állományi létszám:  

[……],[……],  

[……],[……],  
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következő volt:  

 

[……],[……],  

Év, vezetői létszám:  

[……],[……],  

[……],[……],  

[……],[……]  

9) A következő eszközök, berendezések vagy 

műszaki felszerelések fognak a gazdasági 

szereplő rendelkezésére állni a szerződés 

teljesítéséhez:  

  

 

 

10) A gazdasági szereplő a szerződés következő 

részére (azaz százalékára) nézve kíván esetleg 

harmadik féllel szerződést kötni
43

:  

[……]  

 

___________________ 
39 Az ajánlatkérő szervek nem több, mint három évet írhatnak elő, és elfogadhatnak három évnél régebbi tapasztalatot.  
40 Vagyis minden megrendelőt fel kell sorolni, és a listának tartalmaznia kell mind a közületi, mind pedig a magánmegrendelőket az érintett 

szállítások vagy szolgáltatások tekintetében.  
41 Azon szakemberekre és műszaki szervezetekre vonatkozóan, akiket/amelyeket nem közvetlenül a gazdasági szereplő vállalkozása alkalmaz, ám 

akik/amelyek kapacitását a gazdasági szereplő igénybe veszi, a II. rész C. szakaszában meghatározottak szerint, külön-külön egységes európai 

közbeszerzési dokumentumot kell kitölteni.  
42 A vizsgálatot az ajánlatkérő szerv vagy – amennyiben az utóbbi ezt jóváhagyja – nevében a szállító/szolgáltató székhelye szerinti ország egy erre 

illetékes hivatalos szerve végezheti el.  
43 Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a gazdasági szereplő úgy határozott, hogy a szerződés egy részére alvállalkozói szerződést köt, és az 

alvállalkozó kapacitásait igénybe veszi annak a résznek a teljesítéséhez, akkor kérjük, hogy mindegyik ilyen alvállalkozóra nézve külön egységes 

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

  

11) Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési 

szerződés esetében:  

A gazdasági szereplő szállítani fogja a 

leszállítandó termékekre vonatkozó mintákat, 

leírásokat vagy fényképeket, amelyeket nem 

kell hitelességi tanúsítványnak kísérnie;  

Adott esetben a gazdasági szereplő továbbá 

kijelenti, hogy rendelkezésre fogja bocsátani 

az előírt hitelességi igazolásokat.  

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat:  

[ ] Igen [ ] Nem  

 

[ ] Igen [ ] Nem  

 

 

 

 

 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……]  

12) Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési 

szerződés esetében:  

Rendelkezésre tudja-e bocsátani a gazdasági 

szereplő a vonatkozó hirdetményben vagy a 

közbeszerzési dokumentumokban foglalt, a 

hatáskörrel rendelkezőként elismert hivatalos 

minőségellenőrző intézetek vagy hivatalok 

által kiállított bizonyítványokat, amelyek 

műszaki leírásokra vagy szabványokra való 

egyértelmű hivatkozással igazolják a 

termékek megfelelőségét?  

Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg 

ennek okát, és azt, hogy milyen egyéb 

bizonyítási eszközök bocsáthatók 

rendelkezésre:  

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat:  

[ ] Igen [ ] Nem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[…….]  

 

 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai):  

[……][……][……]  
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D: MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZEREK ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VEZETÉSI 

SZABVÁNYOK  

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

a minőségbiztosítási rendszereket és/vagy környezetvédelmi vezetési szabványokat az 

ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy 

a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.   

 

Minőségbiztosítási rendszerek és 

környezetvédelmi vezetési szabványok  

Válasz:  

 

Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő olyan, 

független testület által kiállított igazolást, 

amely tanúsítja, hogy a gazdasági szereplő 

egyes meghatározott minőségbiztosítási 

szabványoknak megfelel, ideértve a 

fogyatékossággal élők számára biztosított 

hozzáférésére vonatkozó szabványokat is?  

Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg 

ennek okát, valamint azt, hogy milyen egyéb 

bizonyítási eszközök bocsáthatók 

rendelkezésre a minőségbiztosítási rendszert 

illetően:  

 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat:  

[ ] Igen  ] Nem  

 

 

 

 

 

 

[…]  

 

 

 

 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai):  

[……][……][……]  

Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő olyan, 

független testület által kiállított igazolást, 

amely tanúsítja, hogy a gazdasági szereplő az 

előírt környezetvédelmi vezetési 

rendszereknek vagy szabványoknak 
megfelel?  

Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg 

ennek okát, valamint azt, hogy milyen egyéb 

bizonyítási eszközök bocsáthatók 

rendelkezésre a környezetvédelmi vezetési 

rendszereket vagy szabványokat illetően:  

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat:  

[ ] Igen [ ] Nem  

 

 

 

 

 

[……] [……]  

 

 

 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai):  

[……][……][……]  

 

V. rész: Az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának csökkentése 
 

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

ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő meghatározta az ajánlattételre vagy a 

párbeszédben való részvételre felhívandó részvételre jelentkezők számának csökkentésére 

alkalmazandó objektív és megkülönböztetésmentes szempontokat vagy szabályokat. Ez az 

információ, amelyhez kapcsolódhatnak a tanúsítványokra és egyéb igazolásokra (és azok 

típusára) vonatkozó követelmények, ha vannak ilyenek, a vonatkozó hirdetményben vagy a 

hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban található. Csak meghívásos 

eljárás, tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd és innovációs partnerség esetében:  
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A gazdasági szereplő kijelenti a következőket:  

A számok csökkentése   Válasz:  

A gazdasági szereplő a következő módon felel 

meg a részvételre jelentkezők számának 

csökkentésére alkalmazandó objektív és 

megkülönböztetésmentes szempontoknak vagy 

szabályoknak:  

Amennyiben bizonyos tanúsítványok vagy 

egyéb igazolások szükségesek, kérjük, tüntesse 

fel mindegyikre nézve, hogy a gazdasági 

szereplő rendelkezik-e a megkívánt 

dokumentumokkal:  

Ha e tanúsítványok vagy egyéb igazolások 

valamelyike elektronikus formában 

rendelkezésre áll
44

, kérjük, hogy mindegyikre 

nézve adja meg a következő információkat:  

[….]  

 

 

 

 

[ ] Igen [ ] Nem
45

  

 

 

 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

 [……][……][……]
46 

 

 

_____________ 
44 Kérjük, egyértelműen adja meg, melyik elemre vonatkozik a válasz.  
45 Kérjük, szükség szerint ismételje.  
46 Kérjük, szükség szerint ismételje. 

 

 

VI. rész: Záró nyilatkozat 
 

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

részben megadott információk pontosak és helytállóak.  

 

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

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

 

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

bármely tagállamban lévő, ingyenesen hozzáférhető nemzeti adatbázisba belépve közvetlenül 

hozzájusson a kiegészítő iratokhoz
47

, vagy  

 

b) Legkésőbb 2018. október 18-án
48

 az ajánlatkérő szervezetnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek 

már birtokában van az érintett dokumentáció.  

 

Alulírott(ak) hozzájárul(nak) ahhoz, hogy Országos Vízügyi Főigazgatóság hozzáférjen a jelen 

egységes európai közbeszerzési dokumentum II. –IV. rész alatt a Vállalkozási szerződés keretében a 

„Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének 

csökkentése a Felső-Tiszán, Tivadari híd feletti szakaszon” című, KEHOP-1.4.0-15-2015-00006 

azonosító számú projekthez kapcsolódó tervezési és kivitelezési feladatok ellátása FIDIC Sárga Könyv 

alapján tárgyú közbeszerzési eljárás TED: 2016/S 178-319071 céljára megadott információkat 

igazoló dokumentumokhoz.  

 

Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján 

 

 

(cégszerű aláírás) 

__________________ 



47 

 

47 Feltéve, hogy a gazdasági szereplő megadta a szükséges információt (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos 

hivatkozási adatai), amely ezt lehetővé teszi az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára. Amennyiben szükséges, ehhez csatolni 
kell a hozzáférésre vonatkozó jóváhagyást.  
48 A 2014/24/EU irányelv 59. cikke (5) bekezdése második albekezdésének nemzeti végrehajtásától függően. 
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3. sz. iratminta 

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa 
 

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

ajánlatkérőre vonatkozó információk 

 

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

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

feltéve, hogy a fent említett elektronikus ESPD-szolgáltatást
16

 használták az egységes európai 

közbeszerzési dokumentum kitöltéséhez.  

Az Európai Unió Hivatalos lapjában közzétett vonatkozó hirdetmény
17

 hivatkozási adatai:  

A Hivatalos Lap S sorozatának száma S178, dátum 2016.09.15., 13 oldal,  

A hirdetmény száma a Hivatalos Lap S sorozatban: 2016]/S 178–319071 

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

szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek kell kitöltenie az információt, amely lehetővé teszi a 

közbeszerzési eljárás egyértelmű azonosítását.  

Amennyiben nincs előírva hirdetmény közzététele az Európai Unió Hivatalos Lapjában, kérjük, hogy 

adjon meg egyéb olyan információt, amely lehetővé teszi a közbeszerzési eljárás egyértelmű 

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

 

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

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

ESPD-szolgáltatást használják az egységes európai közbeszerzési dokumentum létrehozásához és 

kitöltéséhez. Ha nem, akkor ezt az információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie.  

 

A beszerző azonosítása
18

  AK08474 

Név:  Országos Vízügyi Főigazgatóság 

Melyik beszerzést érinti?   

A közbeszerzés megnevezése vagy rövid 

ismertetése
19

: 

Vállalkozási szerződés keretében a „Árvízvédelmi 

védvonalak mértékadó árvízszintre történő 

kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a 

Felső-Tiszán, Tivadari híd feletti szakaszon” című, 

KEHOP-1.4.0-15-2015-00006 azonosító számú 

projekthez kapcsolódó tervezési és kivitelezési 

feladatok ellátása FIDIC Sárga Könyv alapján 

Az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató 

ajánlatkérő által az aktához rendelt 

hivatkozási szám (adott esetben)
20

: 

- 

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum minden szakaszában az összes egyéb 

információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie.  

 

                                                           
16 A Bizottság szervezeti egységei az elektronikus ESPD-szolgáltatást díjmentesen bocsátják az ajánlatkérő szervek, a közszolgáltató ajánlatkérők, a 
gazdasági szereplők, az elektronikus szolgáltatók és más érdekelt felek rendelkezésére.  
17 Ajánlatkérő szervek részére: vagy az eljárást megindító felhívásként alkalmazott Előzetes tájékoztató, vagy Szerződési hirdetmény. 
Közszolgáltató ajánlatkérők részére: az eljárást megindító felhívásként alkalmazott Időszakos előzetes tájékoztató, Szerződési hirdetmény, vagy 

a Minősítési rendszer meglétéről szóló hirdetmény. 
18 A vonatkozó hirdetmény I. szakaszának I.1 pontjából átmásolandó információ. Közös közbeszerzés esetén kérjük feltüntetni minden résztvevő 
beszerző nevét.  
19 Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 és II.1.3 pontját.  
20 Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 pontját. 
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II. rész: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk  

A: A GAZDASÁGI SZEREPLŐRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK  

 

Azonosítás:  Válasz:  

Név:  ( ……. ) 

Héaazonosító szám (uniós adószám), adott 

esetben: 

 

Ha nincs héaazonosító szám, kérjük egyéb 

nemzeti azonosító szám feltüntetését, adott 

esetben, ha szükséges.  

( ……. ) 

 

 

( ……. ) 

 

Postai cím:  ( ……. ) 

Kapcsolattartó személy vagy személyek
21

:  

 

Telefon: 

 

E-mail cím:  

 

Internetcím (adott esetben):  

( ……. ) 

 

( ……. ) 

 

( ……. ) 

 

( ……. ) 

Általános információ:  Válasz:  

A gazdasági szereplő mikro-, kis- vagy 

középvállalkozás
22

?  

[] Igen [] Nem  

Csak ha a közbeszerzés fenntartott
23

: A gazdasági 

szereplő védett műhely, szociális vállalkozás
24

 vagy 

védett munkahely-teremtési programok keretében 

fogja teljesíteni a szerződést? 

 

Ha igen,  

mi a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű 

munkavállalók százalékos aránya?  

 

Ha szükséges, kérjük, adja meg, hogy az érintett 

munkavállalók a fogyatékossággal élő vagy hátrányos 

helyzetű munkavállalók mely kategóriájába vagy 

kategóriáiba tartoznak.  

 

[] Igen [] Nem  

 

 

 

 

 

 

( ……. ) 

 

 

( ……. ) 

Adott esetben, a gazdasági szereplő szerepel-e az 

elismert gazdasági szereplők hivatalos jegyzékében, 

vagy rendelkezik-e azzal egyenértékű igazolással (pl. 

nemzeti (elő)minősítési rendszer keretében)?  

[] Igen [] Nem [] Nem alkalmazható  

Ha igen:   

                                                           
21 Kérjük, ismételje meg a kapcsolattartó személyekre vonatkozó információt, ahányszor szükséges. 
22 Lásd a Bizottság 2003. május 6-i ajánlását a mikro-, kis és középvállalkozások meghatározásáról (HL L 124., 2003.5.20., 36. o.). Ez az 
információ csak statisztikai célból szükséges.  

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

haladja meg a 2 millió eurót.  
Kisvállalkozás: olyan vállalkozás, amely 50-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy éves mérlegfőösszege nem 

haladja meg a 10 millió eurót;  

Középvállalkozás: olyan vállalkozás, amely nem mikro- és nem kisvállalkozás, és amely 250-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves 

forgalma nem haladja meg az 50 millió eurót, és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 43 millió eurót.  
23 Lásd a szerződésről szóló hirdetmény III.1.5. pontját.  
24 Azaz fő célja a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű személyek szociális és szakmai beilleszkedése.  
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Kérjük, válaszolja meg e szakasz további részeit, e 

rész B. szakaszát és amennyiben releváns, e rész C. 

szakaszát, adott esetben töltse ki az V. részt, 

valamint mindenképpen töltse ki és írja alá a VI. 

részt.  

a) Kérjük, adott esetben adja meg a jegyzék vagy az 

igazolás nevét és a vonatkozó nyilvántartási vagy 

igazolási számot:  

 

b) Ha a felvételről szóló igazolás vagy tanúsítvány 

elektronikusan elérhető, kérjük, tüntesse fel:  

 

 

 

c) Kérjük, tüntesse fel a referenciákat, amelyeken a 

felvétel vagy a tanúsítás alapul, és adott esetben a 

hivatalos jegyzékben elért minősítést
25

:  

 

d) A felvétel vagy a tanúsítás az összes előírt 

kiválasztási szempontra kiterjed?  

 

 

 

 

 

a) [……]  

 

 

 

b) (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy 

testület, a dokumentáció pontos 

hivatkozási adatai): 

[……][……][……][……]  

 

c) [……]  

 

               

 

d) [] Igen [] Nem  

 

Ha nem:  

Ezen kívül kérjük, hogy KIZÁRÓLAG akkor töltse 

ki a hiányzó információt a IV. rész A., B., C. vagy 

D. szakaszában az esettől függően,  

ha a vonatkozó hirdetmény vagy közbeszerzési 

dokumentumok ezt előírják:  

 

e) A gazdasági szereplő tud-e igazolást adni a 

társadalombiztosítási járulékok és adók 

megfizetéséről, vagy meg tudja-e adni azt az 

információt, amely lehetővé teszi az ajánlatkérő szerv 

vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára, hogy 

közvetlenül beszerezze azt bármely tagország 

díjmentesen hozzáférhető nemzeti adatbázisából?  

 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, 

kérjük, adja meg a következő információkat:  

 

 

 

 

 

 

 

e) [] Igen [] Nem  

 

 

 

 

 

 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy 

testület, a dokumentáció pontos 

hivatkozási adatai): 

[……][……][……][……]  

Részvétel formája:  Válasz:  

A gazdasági szereplő másokkal együtt vesz részt a 

közbeszerzési eljárásban?
26

  

[] Igen [] Nem  

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

dokumentum formanyomtatványt nyújtson be.  

Ha igen:  

a) Kérjük, adja meg a gazdasági szereplő csoportban 

betöltött szerepét (vezető, specifikus feladatokért 

felelős, ...):  

b) Kérjük, adja meg, mely gazdasági szereplők a 

közbeszerzési eljárásban együtt részt vevő csoport 

 

a): [……]  

 

 

b): [……]  

 

                                                           
25 A hivatkozások és a minősítés, ha van ilyen, a tanúsításon szerepelnek.  
26 Nevezetesen egy csoport, konzorcium, közös vállalkozás vagy hasonló részeként.  
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tagjai:  

c) Adott esetben a részt vevő csoport neve:  

 

c): [……]  

Részek  Válasz:  

Adott esetben annak a résznek (azoknak a részeknek) 

a feltüntetése, amelyekre a gazdasági szereplő 

pályázni kíván:  

(……..) 

 

B: A GAZDASÁGI SZEREPLŐ KÉPVISELŐIRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK  

 

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

jogosultak képviselni a gazdasági szereplőt:  

 

Képviselet, ha van:  Válasz:  

Teljes név;  

valamint a születési idő és hely, ha 

szükséges:  

(……..) 

Beosztás/milyen minőségben jár el:  (……..) 

Postai cím:  (……..) 

Telefon:  (……..) 

E-mail cím:  (……..) 

Amennyiben szükséges, részletezze a 

képviseletre vonatkozó információkat (a 

képviselet formája, köre, célja stb.) 

(……..) 

 

C: MÁS SZERVEZETEK KAPACITÁSAINAK IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ 

INFORMÁCIÓK  

 

Igénybevétel:  Válasz:  

Az alábbi IV. részben feltüntetett kiválasztási 

szempontoknak és (adott esetben) az alábbi V. 

részben feltüntetett kritériumoknak és 

szabályoknak való megfelelés során a gazdasági 

szereplő igénybe veszi-e más szervezetek 

kapacitásait?  

[ ] Igen [ ] Nem  

  

 

Amennyiben igen, minden egyes érintett szervezetre vonatkozóan külön egységes európai 

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

meghatározott információkat, megfelelően kitöltve és az érintett szervezetek által aláírva.  

Felhívjuk a figyelmet, hogy ennek magában kell foglalnia azokat a szakembereket vagy műszaki 

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

különösen a minőség-ellenőrzés felelőseit, továbbá építési beruházásra irányuló közbeszerzési 

szerződés esetében azon szakembereket vagy műszaki szervezeteket, akiket/amelyeket a gazdasági 

szereplő a beruházás kivitelezéséhez igénybe vehet. Amennyiben a gazdasági szereplő által 

igénybe vett meghatározott kapacitások tekintetében ez releváns, minden egyes szervezetre 

vonatkozóan adja meg a IV. és az V. részben meghatározott információkat is
12

. 

 

D: Információk azokról az alvállalkozókról, akiknek kapacitásait a gazdasági szereplő nem 

veszi igénybe  

 

(Ezt a szakaszt csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató 
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ajánlatkérő kifejezetten előírja ezt az információt.)  

 

Alvállalkozás:  Válasz:  

Szándékozik-e a gazdasági szereplő a 

szerződés bármely részét alvállalkozásba 

adni harmadik félnek?  

 

[ ] Igen [ ] Nem  

Ha igen, és amennyiben ismert, kérjük, sorolja fel 

a javasolt alvállalkozókat: 

 […]  

 

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

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

és a III. részben előírt információt mindegyik érintett alvállalkozóra (alvállalkozói 

kategóriára) nézve.  

______________________ 

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

 

III. rész: Kizárási okok 

A: BÜNTETŐELJÁRÁSBAN HOZOTT ÍTÉLETEKKEL KAPCSOLATOS OKOK  

(Az eljárás során alkalmazandó kizáró okok!) 

 

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

1. Bűnszervezetben való részvétel
13

;  

2. Korrupció
14

;  

3. Csalás
15

;  

4. Terrorista bűncselekmény vagy terrorista csoporthoz kapcsolódó bűncselekmény
16

;  

5. Pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása
17

;  

6. Gyermekmunka és az emberkereskedelem más formái
18

 

 

Az irányelv 57. cikke (1) bekezdésében foglalt 

okokat végrehajtó nemzeti rendelkezések 

szerinti büntetőeljárásban hozott ítéletekkel 

kapcsolatos okok:  

Válasz:  

Jogerősen elítélték-e a gazdasági szereplőt vagy 

a gazdasági szereplő igazgató, vezető vagy 

felügyelő testületének tagját, illetve az e testületek 

képviseletére, az azokban való döntéshozatalra 

vagy azok kontrolljára vonatkozó jogkörrel 

rendelkező tagját a fent felsorolt okok 

valamelyikéért olyan ítéletben, amelyet nem több, 

mint öt évvel ezelőtt hoztak, vagy amelyben a 

közvetlenül meghatározott kizárás időtartama 

továbbra is alkalmazandó?  

[] Igen [] Nem  

 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat:  

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy 

testület, a dokumentáció pontos hivatkozási 

adatai): 

[……][……][……][……]
19

  

 

Amennyiben igen, kérjük, adja meg a következő 

információkat
20

:  

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

közül melyik érintett, valamint az ítélet okát 

(okait),  

b) Határozza meg az elítélt személyét [ ];  

c) Amennyiben az ítélet közvetlenül 

megállapítja:  

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

b) [……]  

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

érintett pont(ok) [ ]  

 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat:  
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 (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy 

testület, a dokumentáció pontos hivatkozási 

adatai): 

[……][……][……][……]
21 

 

Ítéletek esetén hozott-e a gazdasági szereplő olyan 

intézkedéseket, amelyek a releváns kizárási okok 

ellenére igazolják megbízhatóságát
22

 (Öntisztázás)?  

[ ] Igen [ ] Nem  

 

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az 

intézkedéseket
23

:  

[……]  

 

___________________________ 
13 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.  
14 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.  
15 Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1. cikke értelmében (HL C 316., 1995.11.27., 48. o.)  
16 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.  
17 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.  
18 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.  
19 Kérjük, szükség szerint ismételje.  
20 Kérjük, szükség szerint ismételje.  
21 Kérjük, szükség szerint ismételje.  
22 A 2014/24/EU irányelv 57. cikke (6) bekezdését végrehajtó nemzeti rendelkezésekkel összhangban.  
23 Az elkövetett bűncselekmény jellegét figyelembe véve (egyszeri, ismételt, szisztematikus) a magyarázatnak tükröznie kell e megtett intézkedések 

megfelelőségét.  

 

B: ADÓFIZETÉSI VAGY A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK FIZETÉSÉRE 

VONATKOZÓ KÖTELEZETTSÉG MEGSZEGÉSÉVEL KAPCSOLATOS OKOK 

(Az eljárás során alkalmazandó kizáró 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 végrehajtható?  

– Kérjük, adja meg az ítélet vagy a határozat 

dátumát.  

– Ítélet esetén, amennyiben erről közvetlenül 

Adók  Társadalombiztosítási 

hozzájárulás  

 

a) [……]  

b) [……]  

 

 

 

c1) [ ] Igen [ ] Nem  

–  [ ] Igen [ ] Nem  

– [……] 

– [……]  

 

 

a) [……]  

b) [……]  

 

 

 

c1) [ ] Igen  [] Nem  

– [ ] Igen [ ] Nem  

– [……]  

– [……]  
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rendelkezik, a kizárási időtartam hossza: 

  

2) Egyéb mód? Kérjük, részletezze:  

 

d) Teljesítette-e a gazdasági szereplő 

kötelezettségeit oly módon, hogy az esedékes 

adókat, társadalombiztosítási járulékokat és az 

esetleges kamatokat és bírságokat megfizette, 

vagy ezek megfizetésére kötelezettséget 

vállalt?  

 

 

 

c2) [ …]  

d) [ ] Igen [ ] Nem  

Ha igen, kérjük, 

részletezze: [……]  

 

 

 

 

c2) [ …]  

d) [ ] Igen [ ] Nem  

Ha igen, kérjük, 

részletezze: [……]  

 

Ha az adók vagy társadalombiztosítási 

járulékok befizetésére vonatkozó 

dokumentáció elektronikusan elérhető, kérjük, 

adja meg a következő információkat:  

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
24 

 

[……][……][……]  

 

C: FIZETÉSKÉPTELENSÉGGEL, ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGGEL VAGY SZAKMAI 

KÖTELESSÉGSZEGÉSSEL KAPCSOLATOS OKOK
25 

(Az eljárás során alkalmazandó kizáró okok!) 

 

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

kizárási okok valamelyikét a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési 

dokumentumok pontosabban meghatározzák. Így például a nemzeti jog rendelkezhet úgy, 

hogy a „súlyos szakmai kötelességszegés” fogalma több különböző magatartásformát 

takarhat. 

Esetleges fizetésképtelenség, 

összeférhetetlenség vagy szakmai 

kötelességszegés  

Válasz:  

A gazdasági szereplő tudomása szerint 

megszegte-e kötelezettségeit a 

környezetvédelmi, a szociális és a 

munkajog terén
26

?  
 

[ ] Igen [ ] Nem  

Ha igen, hozott-e a gazdasági szereplő olyan 

intézkedéseket, amelyek e kizárási okok ellenére 

igazolják megbízhatóságát (Öntisztázás)?  

[ ] Igen [ ] Nem  

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az 

intézkedéseket: [……]  

__________ 

 
 

 24 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
 25 Lásd a 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (4) bekezdését. 

 26 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  

 

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 van
27

, vagy  

e) Vagyonát felszámoló vagy bíróság kezeli, vagy  

[ ] Igen [ ] Nem 
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f) Üzleti tevékenységét felfüggesztette?  

Ha igen: 

 – Kérjük, részletezze:  

– Kérjük, ismertesse az okokat, amelyek miatt 

mégis képes lesz az alkalmazandó nemzeti 

szabályokat és üzletfolytonossági intézkedéseket 

figyelembe véve a szerződés teljesítésére
28

.  

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat:  

 

– [……]  

– [……]  

 

 

 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy 

testület, a dokumentáció pontos hivatkozási 

adatai): [……][……][……]  

Elkövetett-e a gazdasági szereplő súlyos szakmai 

kötelességszegést
29

?  

Ha igen, kérjük, részletezze:  

  

[ ] Igen [ ] Nem  

[……]  

Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő 

öntisztázó intézkedéseket? 

[ ] Igen [ ] Nem  

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket 

az intézkedéseket:  

[……]  

Kötött-e a gazdasági szereplő a verseny 

torzítását célzó megállapodást más gazdasági 

szereplőkkel?  

Ha igen, kérjük, részletezze:  

 

[] Igen [] Nem  

[…]  

Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő 

öntisztázó intézkedéseket?  

[ ] Igen [ ] Nem  

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket 

az intézkedéseket:  

[……]  

Van-e tudomása a gazdasági szereplőnek 

bármilyen összeférhetetlenségről
30

 a 

közbeszerzési eljárásban való részvételéből 

fakadóan?  

Ha igen, kérjük, részletezze:  

[ ] Igen [ ] Nem  

 

 

 

[……….]  

Nyújtott-e a gazdasági szereplő vagy valamely 

hozzá kapcsolódó vállalkozás tanácsadást az 

ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató 

ajánlatkérőnek, vagy részt vett-e más módon a 

közbeszerzési eljárás előkészítésében?  

Ha igen, kérjük, részletezze:  

[ ] Igen [ ] Nem  

 

 

 

 

 

[………..]  

_________________________ 
27 Lásd a nemzeti jogot, a vonatkozó hirdetményt vagy a közbeszerzési dokumentumokat.  
28 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.  
29 Adott esetben lásd a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok meghatározásait.  
30 A nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban jelzettek szerint.  

 

Tapasztalta-e a gazdasági szereplő valamely korábbi 

közbeszerzési szerződés vagy egy ajánlatkérő 

szervvel kötött korábbi szerződés vagy korábbi 

koncessziós szerződés lejárat előtti megszüntetését 

vagy az említett korábbi szerződéshez kapcsolódó 

kártérítési követelést vagy egyéb hasonló 

szankciókat?  

Ha igen, kérjük, részletezze:  

[ ] Igen [ ] Nem  

 

 

[…..…]  

Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő 

öntisztázó intézkedéseket? 

[ ] Igen [ ] Nem  

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse 



56 

 

ezeket az intézkedéseket:  

[……]  

Megerősíti-e a gazdasági szereplő a következőket?  

a) A kizárási okok fenn nem állásának, illetve a 

kiválasztási kritériumok teljesülésének 

ellenőrzéséhez szükséges információk szolgáltatása 

során nem tett hamis nyilatkozatot,  

b) Nem tartott vissza ilyen információt,  

c) Késedelem nélkül be tudta nyújtani az ajánlatkérő 

szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő által 

megkívánt kiegészítő iratokat, és  

d) Nem kísérelte meg jogtalanul befolyásolni az 

ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő 

döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas 

információkat megszerezni, amelyek jogtalan 

előnyöket biztosítanának számára a közbeszerzési 

eljárásban, vagy gondatlanságból olyan félrevezető 

információkat szolgáltatni, amelyek érdemben 

befolyásolhatják a kizárásra, a kiválasztásra vagy az 

odaítélésre vonatkozó döntéseket.  

[ ] Igen [ ] Nem  

 

D: EGYÉB, ADOTT ESETBEN AZ AJÁNLATKÉRŐ SZERV VAGY A 

KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐ TAGÁLLAMÁNAK NEMZETI 

JOGSZABÁLYAIBAN ELŐÍRT KIZÁRÁSI OKOK 

(Az eljárás során alkalmazandó kizáró 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?  

 

A Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ag) alpontjában, 

illetve e), f), g), k), l) és p) pontjában foglalt 

kizáró okok vonatkozásában töltendő ki. 

 

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): [……][……][……]
31

  

 

Amennyiben a tisztán nemzeti kizárási okok 

fennállnak, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó 

intézkedéseket? 

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az 

intézkedéseket:  

[ ] Igen [ ] Nem  

 

 

[……]  

 

_____________________ 

31 Kérjük szükség szerint ismételje. 
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IV. rész: Kiválasztási szempontok 

 

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

kijelenti a következőket: 

 

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

kellene töltenie:  

 

Minden előírt kiválasztási szempont 

teljesítése  

Válasz:  

 

Megfelel az előírt kiválasztási 

szempontoknak:  

[ ] Igen [ ] Nem  

 

A: ALKALMASSÁG SZAKMAI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE 
 

 A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, 

amennyiben az érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató 

ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott 

közbeszerzési dokumentumokban.  

 

Alkalmasság szakmai tevékenység végzésére  Válasz:  

1) Be van jegyezve a letelepedés helye szerinti 

tagállamának vonatkozó szakmai vagy 

cégnyilvántartásába
32

:  

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat:  

 

[…]  

 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……]  

 

2) Szolgáltatásnyújtásra irányuló 

szerződéseknél:  

A gazdasági szereplőnek meghatározott 

engedéllyel kell-e rendelkeznie vagy 

meghatározott szervezet tagjának kell-e lennie 

ahhoz, hogy a gazdasági szereplő letelepedési 

helye szerinti országban az adott szolgáltatást 

nyújthassa?  

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat:  

 

 

[ ] Igen [ ] Nem  

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

jelezze, hogy a gazdasági szereplő rendelkezik-e 

ezzel:  

[ …]  

[ ] Igen [ ] Nem  

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai):  

[……][……][……]  

 

B: GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI HELYZET 

 

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

az érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő 
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előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési 

dokumentumokban.  

  

Gazdasági és pénzügyi helyzet  Válasz:  

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

árbevétele a vonatkozó hirdetményben vagy a 

közbeszerzési dokumentumokban előírt számú 

pénzügyi évben a következő:  

És/Vagy  

1b) A gazdasági szereplő átlagos éves 

árbevétele a vonatkozó hirdetményben vagy a 

közbeszerzési dokumentumokban előírt 

számú évben a következő
33

:  

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat:  

év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem  

év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem  

év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem  

 

 

(évek száma, átlagos árbevétel): 

[……],[……][…]pénznem  

 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, 

a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

 [……][……][……]  

 

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

árbevétele a szerződés által érintett üzleti 

területre vonatkozóan, a vonatkozó 

hirdetményben vagy a közbeszerzési 

dokumentumokban meghatározott módon az 

előírt pénzügyi évek tekintetében a következő:  

És/Vagy  

év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem  

év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem  

év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem  

 

2b) A gazdasági szereplő átlagos éves 

árbevétele a területen és a vonatkozó 

hirdetményben vagy a közbeszerzési 

dokumentumokban előírt számú évben a 

következő
34

:  

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat:  

(évek száma, átlagos árbevétel): 

[……],[……][…]pénznem  

 

 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, 

a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……]  

_________ 

 32 A 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében leírtak szerint egyes tagállamok gazdasági szereplőinek egyes esetekben az adott mellékletben 

meghatározott egyéb követelményeknek is meg kell felelniük. 

 33 Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik.  

  

3) Amennyiben az (általános vagy specifikus) 

árbevételre vonatkozó információ nem áll 

rendelkezésre a kért időszak egészére 

vonatkozóan, kérjük, adja meg a gazdasági 

szereplő létrejöttének dátumát vagy azt az 

időpontot, amikor megkezdte üzleti 

tevékenységét:  

[……]  

 

4) A vonatkozó hirdetményben vagy a 

közbeszerzési dokumentumokban meghatározott 

pénzügyi mutatók
35

 tekintetében a gazdasági 

szereplő kijelenti, hogy az előírt mutató(k) 

tényleges értéke(i) a következő(k):  

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 

(az előírt mutató azonosítása – x és y
36

 aránya - 

és az érték): [……], [……]
37

  

 

 

 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, 
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információkat:  a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……]  

 

5) Szakmai felelősségbiztosításának biztosítási 

összege a következő:  

 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat:  

 

[……],[……][…]pénznem  

 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, 

a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

 [……][……][……]  

 

6) Az esetleges egyéb gazdasági vagy pénzügyi 

követelmények tekintetében, amelyeket a 

vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési 

dokumentumokban meghatároztak, a gazdasági 

szereplő kijelenti a következőket:  

 

Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a 

közbeszerzési dokumentumokban esetlegesen 

meghatározott vonatkozó dokumentáció 

elektronikus formában rendelkezésre áll, kérjük, 

adja meg a következő információkat:  

[……]  

 

 

 

 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, 

a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

 [……][……][……]  

 

 

C: TECHNIKAI ÉS SZAKMAI ALKALMASSÁG  
 

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

az érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő 

előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési 

dokumentumokban.  

 

Technikai és szakmai alkalmasság  Válasz:  

1a) Csak építési beruházásra vonatkozó 

közbeszerzési szerződések esetében:  

A referencia-időszak folyamán
38

 a gazdasági 

szereplő a meghatározott típusú munkákból a 

következőket végezte:  
Ha a legfontosabb munkák megfelelő 

elvégzésére és eredményére vonatkozó 

dokumentáció elektronikus formában 

rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a következő 

információkat:  

Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó 

hirdetmény vagy a közbeszerzési 

dokumentumok határozzák meg): […]  

Munkák: […...]  

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, 

a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……]  

 

___________ 

34 Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik.  

35 Pl. az eszközök és a források aránya.  

36 Pl. az eszközök és a források aránya. 

37 Kérjük, szükség szerint ismételje.  

38 Az ajánlatkérő szervek nem több, mint öt évet írhatnak elő, és elfogadhatnak öt évnél régebbi tapasztalatot.  

  

1b) Csak árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra 

irányuló közbeszerzési szerződések esetében:  

A referencia-időszak folyamán
39

 a gazdasági 

Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó 

hirdetmény vagy a közbeszerzési 

dokumentumok határozzák meg):  
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szereplő a meghatározott típusokon belül a 

következő főbb szállításokat végezte, vagy a 

következő főbb szolgáltatásokat nyújtotta: A 

lista elkészítésekor kérjük, tüntesse fel az 

összegeket, a dátumokat és a közületi vagy 

magánmegrendelőket
40

:  

[…]  

 

Leírás  összegek dátumok  megrendelők 

    
 

2) A gazdasági szereplő a következő 

szakembereket vagy műszaki szervezeteket
41

 
veheti igénybe, különös tekintettel a minőség-

ellenőrzésért felelős szakemberekre vagy 

szervezetekre:  

 

Építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési 

szerződések esetében a gazdasági szereplő a 

következő szakembereket vagy műszaki 

szervezeteket veheti igénybe a munka 

elvégzéséhez:  

[……]  

 

 

 

 

 

[……]  

 

3) A gazdasági szereplő a minőség biztosítása 

érdekében a következő műszaki hátteret veszi 

igénybe, valamint tanulmányi és kutatási 

létesítményei a következők:  

[……]  

 

4) A gazdasági szereplő a következő 

ellátásilánc-irányítási és ellenőrzési 

rendszereket tudja alkalmazni a szerződés 

teljesítése során:  

[……]  

 

5) Összetett leszállítandó termékek vagy 

teljesítendő szolgáltatások, vagy – rendkívüli 

esetben – különleges célra szolgáló termékek 

vagy szolgáltatások esetében:  

A gazdasági szereplő lehetővé teszi termelési 

vagy műszaki kapacitásaira, és amennyiben 

szükséges, a rendelkezésére álló tanulmányi és 

kutatási eszközökre és minőségellenőrzési 

intézkedéseire vonatkozó vizsgálatok
42

 

elvégzését.  

[ ] Igen [ ] Nem  

 

6) A következő iskolai végzettséggel és 

szakképzettséggel rendelkeznek:  

a) A szolgáltató vagy maga a vállalkozó, és/vagy 

(a vonatkozó hirdetményben vagy a 

közbeszerzési dokumentumokban foglalt 

követelményektől függően)  

b) Annak vezetői személyzete:  

 

 

a) [……]  

 

 

 

b) [……]  

 

7) A gazdasági szereplő a következő 

környezetvédelmi intézkedéseket tudja 

alkalmazni a szerződés teljesítése során:  

[……]  

 

8) A gazdasági szereplő átlagos éves 

statisztikai állományi létszáma és vezetői 

létszáma az utolsó három évre vonatkozóan a 

következő volt:  

 

Év, éves átlagos statisztikai állományi létszám:  

[……],[……],  

[……],[……],  

[……],[……],  

Év, vezetői létszám:  

[……],[……],  
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[……],[……],  

[……],[……]  

9) A következő eszközök, berendezések vagy 

műszaki felszerelések fognak a gazdasági 

szereplő rendelkezésére állni a szerződés 

teljesítéséhez:  

  

 

 

10) A gazdasági szereplő a szerződés következő 

részére (azaz százalékára) nézve kíván esetleg 

harmadik féllel szerződést kötni
43

:  

[……]  

 

___________________ 
39 Az ajánlatkérő szervek nem több, mint három évet írhatnak elő, és elfogadhatnak három évnél régebbi tapasztalatot.  
40 Vagyis minden megrendelőt fel kell sorolni, és a listának tartalmaznia kell mind a közületi, mind pedig a magánmegrendelőket az érintett 

szállítások vagy szolgáltatások tekintetében.  
41 Azon szakemberekre és műszaki szervezetekre vonatkozóan, akiket/amelyeket nem közvetlenül a gazdasági szereplő vállalkozása alkalmaz, ám 

akik/amelyek kapacitását a gazdasági szereplő igénybe veszi, a II. rész C. szakaszában meghatározottak szerint, külön-külön egységes európai 

közbeszerzési dokumentumot kell kitölteni.  
42 A vizsgálatot az ajánlatkérő szerv vagy – amennyiben az utóbbi ezt jóváhagyja – nevében a szállító/szolgáltató székhelye szerinti ország egy erre 

illetékes hivatalos szerve végezheti el.  
43 Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a gazdasági szereplő úgy határozott, hogy a szerződés egy részére alvállalkozói szerződést köt, és az 

alvállalkozó kapacitásait igénybe veszi annak a résznek a teljesítéséhez, akkor kérjük, hogy mindegyik ilyen alvállalkozóra nézve külön egységes 

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

  

11) Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési 

szerződés esetében:  

A gazdasági szereplő szállítani fogja a 

leszállítandó termékekre vonatkozó mintákat, 

leírásokat vagy fényképeket, amelyeket nem 

kell hitelességi tanúsítványnak kísérnie;  

Adott esetben a gazdasági szereplő továbbá 

kijelenti, hogy rendelkezésre fogja bocsátani 

az előírt hitelességi igazolásokat.  

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat:  

[ ] Igen [ ] Nem  

 

[ ] Igen [ ] Nem  

 

 

 

 

 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……]  

12) Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési 

szerződés esetében:  

Rendelkezésre tudja-e bocsátani a gazdasági 

szereplő a vonatkozó hirdetményben vagy a 

közbeszerzési dokumentumokban foglalt, a 

hatáskörrel rendelkezőként elismert hivatalos 

minőségellenőrző intézetek vagy hivatalok 

által kiállított bizonyítványokat, amelyek 

műszaki leírásokra vagy szabványokra való 

egyértelmű hivatkozással igazolják a 

termékek megfelelőségét?  

Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg 

ennek okát, és azt, hogy milyen egyéb 

bizonyítási eszközök bocsáthatók 

rendelkezésre:  

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat:  

[ ] Igen [ ] Nem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[…….]  

 

 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai):  

[……][……][……]  

 

D: MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZEREK ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VEZETÉSI 

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

a minőségbiztosítási rendszereket és/vagy környezetvédelmi vezetési szabványokat az 

ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy 

a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.   

 

Minőségbiztosítási rendszerek és 

környezetvédelmi vezetési szabványok  

Válasz:  

 

Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő olyan, 

független testület által kiállított igazolást, 

amely tanúsítja, hogy a gazdasági szereplő 

egyes meghatározott minőségbiztosítási 

szabványoknak megfelel, ideértve a 

fogyatékossággal élők számára biztosított 

hozzáférésére vonatkozó szabványokat is?  

Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg 

ennek okát, valamint azt, hogy milyen egyéb 

bizonyítási eszközök bocsáthatók 

rendelkezésre a minőségbiztosítási rendszert 

illetően:  

 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat:  

[ ] Igen  ] Nem  

 

 

 

 

 

 

[…]  

 

 

 

 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai):  

[……][……][……]  

Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő olyan, 

független testület által kiállított igazolást, 

amely tanúsítja, hogy a gazdasági szereplő az 

előírt környezetvédelmi vezetési 

rendszereknek vagy szabványoknak 
megfelel?  

Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg 

ennek okát, valamint azt, hogy milyen egyéb 

bizonyítási eszközök bocsáthatók 

rendelkezésre a környezetvédelmi vezetési 

rendszereket vagy szabványokat illetően:  

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat:  

[ ] Igen [ ] Nem  

 

 

 

 

 

[……] [……]  

 

 

 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai):  

[……][……][……]  

 

V. rész: Az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának csökkentése 
 

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

ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő meghatározta az ajánlattételre vagy a 

párbeszédben való részvételre felhívandó részvételre jelentkezők számának csökkentésére 

alkalmazandó objektív és megkülönböztetésmentes szempontokat vagy szabályokat. Ez az 

információ, amelyhez kapcsolódhatnak a tanúsítványokra és egyéb igazolásokra (és azok 

típusára) vonatkozó követelmények, ha vannak ilyenek, a vonatkozó hirdetményben vagy a 

hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban található. Csak meghívásos 

eljárás, tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd és innovációs partnerség esetében:  

 

A gazdasági szereplő kijelenti a következőket:  

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

meg a részvételre jelentkezők számának 

csökkentésére alkalmazandó objektív és 

megkülönböztetésmentes szempontoknak vagy 

szabályoknak:  

Amennyiben bizonyos tanúsítványok vagy 

egyéb igazolások szükségesek, kérjük, tüntesse 

fel mindegyikre nézve, hogy a gazdasági 

szereplő rendelkezik-e a megkívánt 

dokumentumokkal:  

Ha e tanúsítványok vagy egyéb igazolások 

valamelyike elektronikus formában 

rendelkezésre áll
44

, kérjük, hogy mindegyikre 

nézve adja meg a következő információkat:  

[….]  

 

 

 

 

[ ] Igen [ ] Nem
45

  

 

 

 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

 [……][……][……]
46 

 

 

_____________ 
44 Kérjük, egyértelműen adja meg, melyik elemre vonatkozik a válasz.  
45 Kérjük, szükség szerint ismételje.  
46 Kérjük, szükség szerint ismételje. 

 

 

VI. rész: Záró nyilatkozat 
 

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

részben megadott információk pontosak és helytállóak.  

 

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

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

 

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

bármely tagállamban lévő, ingyenesen hozzáférhető nemzeti adatbázisba belépve közvetlenül 

hozzájusson a kiegészítő iratokhoz
47

, vagy  

 

b) Legkésőbb 2018. október 18-án
48

 az ajánlatkérő szervezetnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek 

már birtokában van az érintett dokumentáció.  

 

Alulírott(ak) hozzájárul(nak) ahhoz, hogy Országos Vízügyi Főigazgatóság hozzáférjen a jelen 

egységes európai közbeszerzési dokumentum II. –IV. rész alatt a Vállalkozási szerződés keretében a 

„Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének 

csökkentése a Felső-Tiszán, Tivadari híd feletti szakaszon” című, KEHOP-1.4.0-15-2015-00006 

azonosító számú projekthez kapcsolódó tervezési és kivitelezési feladatok ellátása FIDIC Sárga Könyv 

alapján tárgyú közbeszerzési eljárás TED: 2016/S 178-319071 céljára megadott információkat 

igazoló dokumentumokhoz.  

 

Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján 

 

 

(cégszerű aláírás) 

__________________ 

47 Feltéve, hogy a gazdasági szereplő megadta a szükséges információt (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos 
hivatkozási adatai), amely ezt lehetővé teszi az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára. Amennyiben szükséges, ehhez csatolni 

kell a hozzáférésre vonatkozó jóváhagyást.  
48 A 2014/24/EU irányelv 59. cikke (5) bekezdése második albekezdésének nemzeti végrehajtásától függően. 
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4. sz. iratminta 

 

Ajánlati Nyilatkozat a Kbt. 66.§ (2) bekezdése alapján
27

 
 

Vállalkozási szerződés keretében a „Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre 

történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Felső-Tiszán, Tivadari híd feletti 

szakaszon” című, KEHOP-1.4.0-15-2015-00006 azonosító számú projekthez kapcsolódó 

tervezési és kivitelezési feladatok ellátása FIDIC Sárga Könyv alapján 

tárgyú közbeszerzési eljárásban  

 

 

Alulírott, …………………….......……(cégnév, székhely) (képviseli.................................), mint 

ajánlattevő/közös ajánlattevők tagja az eljárást megindító felhívásban, dokumentációban és a 

szerződéstervezetben foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és 

műszaki leírás gondos áttekintése után – a Kbt. 66.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 

ezennel kijelentem, hogy az eljárást megindító felhívásban, dokumentációban, az esetleges 

módosításokban, valamint a szerződéstervezetben foglalt valamennyi feltételt megismertük, 

megérettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk. 

Ajánlattevő kötelezettséget vállal arra, hogy nyertessége esetén az Ajánlatkérő által, az 

ajánlatkérési dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátott szerződést megköti, és az abban 

meghatározott feltételekkel a szerződést teljesíti.   

 

Ennek megfelelően a szerződést amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, 

megkötjük, és az ajánlatban megadott ellenszolgáltatásért teljesítjük. 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

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

  cégszerű aláírás
28

 

                                                           
27

 Eredeti példányban kérjük benyújtani 
28

 Közös ajánlattevők esetén minden tagnak külön-külön kell nyilatkozni 
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4/B. sz. iratminta 

 

AJÁNLATI NYILATKOZAT FÜGGELÉKE
29

 

 

Vállalkozási szerződés keretében a „Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre 

történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Felső-Tiszán, Tivadari híd feletti 

szakaszon” című, KEHOP-1.4.0-15-2015-00006 azonosító számú projekthez kapcsolódó 

tervezési és kivitelezési feladatok ellátása FIDIC Sárga Könyv alapján 

tárgyú közbeszerzési eljárásban 

 

Projekt kód: KEHOP-1.4.0-15-2015-00006 
 

Alcikkely (Szerződéses Feltételek) 

Megnevezés: Alcikkely: Adat: 
Megrendelő megnevezése és címe 1.1.2.2 és  

1.3 

Országos Vízügyi Főigazgatóság  

1012 Budapest, Márvány utca 1/d. 

Vállalkozó megnevezése és címe 1.1.2.3 és  

1.3 

……………
30

 

……………* 

Mérnök megnevezése és címe 1.1.2.4 és  

1.3 

……………………………………………. 

Megvalósítás időtartama  1.1.3.3 30 hónap 

Jótállási időszak  1.1.3.7 36 hónap, acélszerkezetek 

korrózióvédelmével kapcsolatban 10 év 
 

Elektronikus kommunikáció rendszerei  1.3 telefax, legalább fokozott biztonságú 

elektronikus aláírással ellátott elektronikus 

levél 

 

Mértékadó jog 1.4 A Magyarország területén érvényben lévő 

jogszabályok 

Mértékadó nyelv  1.4 magyar 

Kommunikáció nyelve  1.4 Magyar 

 

A Teljesítési Biztosíték összege  4.2 A Szerződéses Ár 5 %-a olyan 

pénznemben, ahogyan a Szerződéses Ár 

fizetendő 

 

Rendes munkaidő  6.5 A munkaidőt a Vállalkozó határozza meg a 

Különös Feltételekben részletezett 

korlátozások figyelembevételével 

Az előre nem látható hibák, 

mulasztások és hiányosságok 

értesítésének időszaka a Megrendelő 

Követelményeiben 

5.1 30 nap 

   

Az Előleg teljes mértéke 14.2 A Szerződéses Árra eső elszámolható 

költség maximum 50%-a olyan 

pénznemben, ahogyan a Szerződés 

Elfogadott Végösszege fizetendő  

 

Levonások mértéke 14.2 Az igénybe vett előleg %-os mértékének 

megfelelő % 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29

 Eredeti példányban kérjük benyújtani 
30

 Közös ajánlattevők esetén a felolvasólapon feltüntettet közös ajánlattevők nevét és a tagok nevét is fel kell tüntetni. 
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Megnevezés: Alcikkely: Adat: 
 

 

Közbenső kimutatások minimális értéke 

 

 

 

14.6 

 

 

A Szerződéses Ár 5 %-a 

Kifizetés pénzneme  14.15 magyar forint 

 

 

Biztosítás benyújtásának határidejei: 

(a) a biztosítás megkötésének igazolása  

(b) a vonatkozó kötvények  

 

 

18.1 

 

18.1 

 

 

A szerződéskötés időpontjában 

 

A szerződéskötés időpontjában 

 

Harmadik fél biztosítás minimális 

összege  

 

18.3 

 

A teljes körű építési-szerelési 
felelősségbiztosítás mértéke legalább 400 

millió forint káreseményenként és  legalább  

800 millió forint évente 

   

   

 

 

Kelt: 

 ……………………………… 

 cégszerű aláírás
31

 

 

 
 

                                                           
31 Közös ajánlattevők esetén minden tagnak külön-külön kell nyilatkozni 
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5. sz. iratminta 
 

Nyilatkozat Változás-bejegyzési eljárás tekintetében
3233

 
 

Vállalkozási szerződés keretében a „Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre 

történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Felső-Tiszán, Tivadari híd feletti 

szakaszon” című, KEHOP-1.4.0-15-2015-00006 azonosító számú projekthez kapcsolódó 

tervezési és kivitelezési feladatok ellátása FIDIC Sárga Könyv alapján 

tárgyú közbeszerzési eljárásban 

 

 

A)
34

 

 

Alulírott, …………………….......……(cégnév, székhely) (képviseli.................................), mint 

ajánlattevő/közös ajánlattevők tagja 

 

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

 

hogy szervezetünket illetően változás-bejegyzési eljárás van folyamatban, ezért csatoljuk a 

cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által 

megküldött igazolást. 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

…………………………………… 

cégszerű aláírás 

 

VAGY
 

 

 

B)
35

 

 

Alulírott, …………………….......……(cégnév, székhely) (képviseli.................................), mint 

ajánlattevő/közös ajánlattevők tagja 

 

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

 

hogy szervezetünket illetően változás-bejegyzési eljárás nincs folyamatban. 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

…………………………………… 

cégszerű aláírás 
 

                                                           
32

 Az Ajánlattevőnek, alkalmasságot igazoló szervezetnek az A) vagy a B) jelű nyilatkozatot kell kitöltetnie. 
33

 Közös ajánlattevők esetén minden tagnak külön-külön kell nyilatkozni 
34

 A megfelelő rész kitöltendő/aláhúzandó, vagy a nem kívánt rész törlendő/áthúzandó! 
35

 A megfelelő rész kitöltendő/aláhúzandó, vagy a nem kívánt rész törlendő/áthúzandó! 
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6. sz. iratminta 

 

Nyilatkozat a Kbt. 67.§ (4) bekezdése alapján
36

 

 

Vállalkozási szerződés keretében a „Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre 

történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Felső-Tiszán, Tivadari híd feletti 

szakaszon” című, KEHOP-1.4.0-15-2015-00006 azonosító számú projekthez kapcsolódó 

tervezési és kivitelezési feladatok ellátása FIDIC Sárga Könyv alapján 

tárgyú közbeszerzési eljárásban  

 

 

Alulírott, …………………….......……(cégnév, székhely) (képviseli.................................), mint 

ajánlattevő/közös ajánlattevők tagja büntetőjogi felelősségem tudatában  

 

nyilatkozom, hogy 

 

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

alvállalkozót.  

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

  

 

 

 ……………………………….. 

  cégszerű aláírás 

                                                           
36

 Közös ajánlattevők esetén minden tagnak külön-külön kell nyilatkozni 



69 

 

7. sz. iratminta 

 

Nyilatkozat az alkalmasság igazolásához igénybe venni kívánt más szervezetről 

a Kbt. 65.§ (7) bekezdése alapján
3738

 
 

Vállalkozási szerződés keretében a „Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre 

történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Felső-Tiszán, Tivadari híd feletti 

szakaszon” című, KEHOP-1.4.0-15-2015-00006 azonosító számú projekthez kapcsolódó 

tervezési és kivitelezési feladatok ellátása FIDIC Sárga Könyv alapján 

tárgyú közbeszerzési eljárásban  
 

Alulírott, …………………….......……(cégnév, székhely) (képviseli.................................), mint 

ajánlattevő/közös ajánlattevők tagja 

az alábbi nyilatkozatot teszem: 

 

Nyilatkozunk a Kbt. 65. § (7) bekezdés alapján, hogy az előírt alkalmassági követelményeknek az 

alábbi szervezet(ek) vagy személy(ek) kapacitására támaszkodva kívánunk megfelelni: 

 

Az eljárást megindító felhívás 

vonatkozó pontja, és azon alkalmassági 

követelmény megjelölése, melynek 

igazolása érdekében az ajánlattevő ezen 

szervezet erőforrására vagy arra is 

támaszkodik
39

 

Az ajánlattevő részére kapacitást nyújtó szervezet 

neve, székhelye 

P.1.  

M.1.1.  

M.1.2.  

M.2.2.  

M.2.3.  

M.2.4.  

SZ.1.  

SZ.2.  

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

  

 

 ……………………………….. 

  cégszerű aláírás 

 
 

                                                           
37

 Csak akkor szükséges benyújtani ha releváns 
38 Közös ajánlattevők esetén a tagoknak külön-külön kell nyilatkozni, de csak akkor ha releváns 
39 A nem releváns pont törlendő! 
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8. sz. iratminta 

 

NYILATKOZAT
40

 

a biztosítékokról 
 

Vállalkozási szerződés keretében a „Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre 

történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Felső-Tiszán, Tivadari híd feletti 

szakaszon” című, KEHOP-1.4.0-15-2015-00006 azonosító számú projekthez kapcsolódó 

tervezési és kivitelezési feladatok ellátása FIDIC Sárga Könyv alapján 

tárgyú közbeszerzési eljárásban 

 

Alulírott, …………………….......……(cégnév, székhely) (képviseli.................................), mint 

ajánlattevő/közös ajánlattevők tagja a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy a 

dokumentáció 1. kötet II. fejezetben előírt biztosítéko(ka)t határidőre nyújtani fogom.  

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

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

   cégszerű aláírás 

                                                           
40

 Közös ajánlattevők esetén a tagoknak külön-külön kell nyilatkozni 
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 9. sz. iratminta 

 

 

 

Nyilatkozat a felelős fordításról
41

 

 
Vállalkozási szerződés keretében a „Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre 

történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Felső-Tiszán, Tivadari híd feletti 

szakaszon” című, KEHOP-1.4.0-15-2015-00006 azonosító számú projekthez kapcsolódó 

tervezési és kivitelezési feladatok ellátása FIDIC Sárga Könyv alapján 

tárgyú közbeszerzési eljárásban 

 

 

Alulírott, …………………….......……(cégnév, székhely) (képviseli.................................), mint 

ajánlattevő kijelentem, hogy az ajánlatban becsatolt fordítás(ok) tartalma mindenben megfelel az 

eredeti szövegnek, annak tartalmáért felelősséget vállalok. 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

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

  cégszerű aláírás 
 

                                                           
41

 Csak akkor szükséges benyújtani ha releváns 
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10. sz. iratminta 

 

 

 

NYILATKOZAT  

kamarai nyilvántartásba véteről
42

 

 

Vállalkozási szerződés keretében a „Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre 

történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Felső-Tiszán, Tivadari híd feletti 

szakaszon” című, KEHOP-1.4.0-15-2015-00006 azonosító számú projekthez kapcsolódó 

tervezési és kivitelezési feladatok ellátása FIDIC Sárga Könyv alapján 

tárgyú közbeszerzési eljárásban 

 

 

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

a(z).…....………….....................……………………………………… (cégnév, székhely) 

ajánlattevő/közös ajánlattevők tagja cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem,  

1. hogy nyertességünk esetén az ajánlatban, az eljárást megindító felhívás III.1.3) M.2.1-3. 

pontjában előírt alkalmassági minimumkövetelmény igazolására megjelölt szakemberek az 

előírt szakmagyakorlási jogosultsága tekintetében a kamarai nyilvántartásba vétellel a 

szerződés megkötéséig, illetve a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fognak. 

 

2. hogy nyertességünk esetén az ajánlatban, az eljárást megindító felhívás II.2.5) Értékelési 

szempontok 4. rész-szempontban meghatározottak igazolására megjelölt szakember az előírt 

szakmagyakorlási jogosultsága tekintetében az Országos Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főfelügyelőség szakértői névjegyzékbe vétellel a szerződés megkötéséig, 

illetve a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog.
43

 

 

Tudomásul vesszük és elfogadjuk, hogy a megjelölt szakemberek nyilvántartásba vételének 

elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésünket jelenti a Kbt. 131. § (4) bekezdése 

alapján és ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtó ajánlattevővel kötheti meg a 

szerződést. 

 

3. hogy nyertességünk esetén társaságunk – vagy az általunk az adott tervezői munka elvégzésére 

foglalkoztatott szakember – legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelni fog a 

tervezői szolgáltatás tárgya szerinti illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében. 

 

Tudomásul vesszük és elfogadjuk, hogy a kamarai névjegyzékbe vétel elmaradása a 

szerződéskötéstől való visszalépését jelenti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és ajánlatkérő a 

második legkedvezőbb ajánlatot nyújtó ajánlattevővel kötheti meg a szerződést.
44

 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap)  

 

 

…………………………………… 

ajánlattevő cégszerű aláírása 

 

                                                           
42

 Közös ajánlattevők esetén a nyilatkozatot annak vagy azoknak a tagoknak kell megtenni aki a szakembereket biztosítja, illetve a 

2. pont esetén adott esetben  annak a tagnak aki a névjegyzékbe vétellel rendelkezni fog. 
43 A 2. pont törlendő amennyiben a 4. rész-szempont vonatkozásában ajánlatában nem nevezett meg szakembert 
44 A 3. pont törlendő amennyiben Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő teszi a nyilatkozatot 



 

11. sz. iratminta 
 

NYILATKOZAT 
45

 

a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről 
 

Vállalkozási szerződés keretében a „Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre 

történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Felső-Tiszán, Tivadari híd feletti 

szakaszon” című, KEHOP-1.4.0-15-2015-00006 azonosító számú projekthez kapcsolódó 

tervezési és kivitelezési feladatok ellátása FIDIC Sárga Könyv alapján 

tárgyú közbeszerzési eljárásban 

 

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

a(z).…....………….....................……………………………………… (cégnév, székhely) 

ajánlattevő/közös ajánlattevők tagja cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem,  

 

1. 

hogy a 321/2015. (X. 30.) kormányrendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján szerződés 

teljesítésébe az itt megnevezett szakembereket kívánjuk bevonni: 

 

Követelmény 

Szakember neve 

Egy pozícióra kizárólag egy 

szakember nevezhető meg 

Kamarai névjegyzékben 

nyilvántartási száma (ha 

rendelkezik vele) 

Eljárást megindító felhívás III.1.3) 

M.2.1. 
 

 

Eljárást megindító felhívás III.1.3) 

M.2.2. 

  

Eljárást megindító felhívás III.1.3) 

M.2.3. 

  

Eljárást megindító felhívás III.1.3) 

M.2.4. 

 nem releváns 

 

2. 

hogy az eljárást megindító felhívás II.2.5) Értékelési szempontok 4. rész-szempontban 

meghatározottaknak megfelelő szakember, akivel a hivatkozott értékelési szempontot teljesíteni 

kívánjuk valamint a szerződés teljesítésébe bevonjuk: 

 

Követelmény 

Szakember neve 

Egy pozícióra kizárólag egy 

szakember nevezhető meg 

Országos Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Főfelügyelőség szakértői 

névjegyzékében nyilvántartási 

száma (ha rendelkezik vele) 

a 297/2009. (XII.21.) Korm. rendelet szerinti 

SZTV-É élővilág védelmi szakterületű 

jogosultság megszerzéséhez szükséges a 

297/2009. (XII.21.) Korm. rendelet szerinti 

végzettséggel és szakmai tapasztalati idővel 

rendelkező szakember 

 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap)  

 

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

  cégszerű aláírás 

                                                           
45

 Közös ajánlattevők esetén a nyilatkozatot annak vagy azoknak a tagoknak kell megtenni aki az adott szakembereket biztosítja 
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12/a. sz. iratminta 
SZAKMAI TAPASZTALAT 

A szerződés teljesítésében részt vevő M.2.1-4. alkalmassági követelményt 

igazoló szakember szakmai tapasztalata a 2-6. értékelési rész-szempont 

igazolásához 
 

Vállalkozási szerződés keretében a „Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre 

történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Felső-Tiszán, Tivadari híd feletti 

szakaszon” című, KEHOP-1.4.0-15-2015-00006 azonosító számú projekthez kapcsolódó 

tervezési és kivitelezési feladatok ellátása FIDIC Sárga Könyv alapján 

tárgyú közbeszerzési eljárásban 
  

SZEMÉLYES ADATOK 

M.2. …. pont alkalmassági követelményt igazoló szakember 

Név:  

Születési idő:  

Kamarai, névjegyzékben nyilvántartási 

száma (ha rendelkezik vele) 

 

 

JELENLEGI MUNKAHELYE  

Mettől (év, hónap) Munkahely megnevezése 

  

  

 

A SZAKEMBER SZAKMAI TAPASZTALATA A 2.1. ÉRTÉKELÉSI RÉSZ-SZEMPONT 

IGAZOLÁSÁHOZ AZ ALKALMASSÁGI IGAZOLÁSÁHOZ FIGYELEMBE VETT TAPASZTALATON 

FELÜL
46

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

A szerződés ismertetése, leírása
47

,  

 

a szerződés időtartama  

(tól, -ig) (év/hónap részletezettséggel) 

  

  

 

A SZAKEMBER SZAKMAI TAPASZTALATA A 2.2. ÉRTÉKELÉSI RÉSZ-SZEMPONT 

IGAZOLÁSÁHOZ
48

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

A szerződés ismertetése, leírása
49

,  A szerződés értéke (nettó Ft) 

  

  

 

 

 

A SZAKEMBER SZAKMAI TAPASZTALATA A 3. ÉRTÉKELÉSI RÉSZ-SZEMPONT 

IGAZOLÁSÁHOZ AZ ALKALMASSÁGI IGAZOLÁSÁHOZ FIGYELEMBE VETT TAPASZTALATON 

                                                           
46

 Amennyiben nem releváns, törlendő 
47

 Figyelem: A projekt (t) ismertetésének szövegszerűen kell tartalmaznia azokat a minimális fordulatokat, melyeket ajánlatkérő 

a szakmai tapasztalat esetén előírt. 
48

 Amennyiben nem releváns, törlendő 
49

 Figyelem: A projekt (t) ismertetésének szövegszerűen kell tartalmaznia azokat a minimális fordulatokat, melyeket ajánlatkérő 

a szakmai tapasztalat esetén előírt. 
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FELÜL
50

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

A szerződés ismertetése, leírása
51

,  

 

a szerződés időtartama  

(tól, -ig) (év/hónap részletezettséggel) 

  

  

 

A SZAKEMBER SZAKMAI TAPASZTALATA A 4. ÉRTÉKELÉSI RÉSZ-SZEMPONT 

IGAZOLÁSÁHOZ
52

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

A szerződés ismertetése, leírása
53

,  a szerződés időtartama  

(tól, -ig) (év/hónap részletezettséggel) 

  

  

 

A SZAKEMBER SZAKMAI TAPASZTALATA AZ 5. ÉRTÉKELÉSI RÉSZ-SZEMPONT 

IGAZOLÁSÁHOZ
54

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

A szerződés ismertetése, leírása
55

,  a szerződés időtartama  

(tól, -ig) (év/hónap részletezettséggel) 

  

  

 

A SZAKEMBER SZAKMAI TAPASZTALATA A 6. ÉRTÉKELÉSI RÉSZ-SZEMPONT 

IGAZOLÁSÁHOZ
56

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

A szerződés ismertetése, leírása
57

,  a szerződés időtartama  

(tól, -ig) (év/hónap részletezettséggel) 

  

  

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

……………………………… 

szakember saját kezű aláírása 

                                                           
50

 Amennyiben nem releváns, törlendő 
51

 Figyelem: A projekt (t) ismertetésének szövegszerűen kell tartalmaznia azokat a minimális fordulatokat, melyeket ajánlatkérő 

a szakmai tapasztalat esetén előírt. 
52

 Amennyiben nem releváns, törlendő 
53

 Figyelem: A projekt (t) ismertetésének szövegszerűen kell tartalmaznia azokat a minimális fordulatokat, melyeket ajánlatkérő 

a szakmai tapasztalat esetén előírt. 
54

 Amennyiben nem releváns, törlendő 
55

 Figyelem: A projekt (t) ismertetésének szövegszerűen kell tartalmaznia azokat a minimális fordulatokat, melyeket ajánlatkérő 

a szakmai tapasztalat esetén előírt. 
56

 Amennyiben nem releváns, törlendő 
57

 Figyelem: A projekt (t) ismertetésének szövegszerűen kell tartalmaznia azokat a minimális fordulatokat, melyeket ajánlatkérő 

a szakmai tapasztalat esetén előírt. 



76 

 

12/b. sz. iratminta 
SZAKMAI TAPASZTALAT

58 
A szerződés teljesítésében részt vevő az eljárást megindító felhívás II.2.5) 

Értékelési szempontok 4. rész-szempontot igazoló szakember szakmai 

tapasztalata a 4. értékelési rész-szempont igazolásához 
 

Vállalkozási szerződés keretében a „Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre 

történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Felső-Tiszán, Tivadari híd feletti 

szakaszon” című, KEHOP-1.4.0-15-2015-00006 azonosító számú projekthez kapcsolódó 

tervezési és kivitelezési feladatok ellátása FIDIC Sárga Könyv alapján 

tárgyú közbeszerzési eljárásban 
  

SZEMÉLYES ADATOK 

a 4. rész-szempontot igazoló szakember 

Név:  

Születési idő:  

Országos Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főfelügyelőség 

szakértői névjegyzékében nyilvántartási 

száma (ha rendelkezik vele) 

 

 

 JELENLEGI MUNKAHELYE  

Mettől (év, hónap) Munkahely megnevezése 

  

  

 

RELEVÁNS ISKOLAI VÉGZETTSÉG
59

 

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

Mettől meddig (év) Intézmény megnevezése / Végzettség 

  

  

 

A JOGOSULTSÁG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES SZAKMAI TAPASZTALAT  IGAZOLÁSA
60

  

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

A szerződés ismertetése, leírása  

 

betöltött pozíció vagy 

ellátott feladat 

a szerződés időtartama  

(tól, -ig) (év/hónap 

részletezettséggel) 

   

   

 

 

                                                           
58

 Az iratminta az alkalmassági igazolásában részt nem vevő, de a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember  esetében 

töltendő ki, ha a 4. rész-szempontot az alkalmassági igazolásában részt vevő szakember igazolja, akkor elegendő a 12/b minta 

kitöltése 
59

 csak abban az esetben kell kitölteni ha a megadott jogosultsággal a szakember nem rendelkezik, egyéb esetben törlendő 
60 Csak abban az esetben kell kitölteni ha a szakember nem rendelkezik a megadott jogosultsággal, egyéb esetben törlendő 
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A SZAKEMBER SZAKMAI TAPASZTALATA A 4. ÉRTÉKELÉSI RÉSZ-SZEMPONT 

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

A szerződés ismertetése, leírása
61

,  a szerződés időtartama  

(tól, -ig) (év/hónap részletezettséggel) 

  

  

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

……………………………… 

szakember saját kezű aláírása 

                                                           
61

 Figyelem: A projekt (t) ismertetésének szövegszerűen kell tartalmaznia azokat a minimális fordulatokat, melyeket ajánlatkérő 

a szakmai tapasztalat esetén előírt. 
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13. sz. iratminta 
 

IGAZOLÁS 
 projektvezetői pozíció betöltéséről 

 

 
A szerződésben Megrendelő fél (név, cím):……………………………………………………… 

Megrendelőt képviseli: …………………………………………………………………………… 

A szerződésben Vállalkozó fél (név.cím): ……………………………………………………….. 

A szerződés tárgya:……………………………………………………………………………….. 

A műszaki átadás-átvétel időpontja:……………………………………………………………… 

 

 

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

a(z).…....………….....................……………………………………… (cégnév, székhely) 

képviseletre jogosult képviselője kijelentem, hogy a fent megnevezett tárgyú szerződés 

teljesítésében az alábbi szakember töltötte be a projektvezetői pozíciót: 

 

…………………………………..(Szakember megnevezése) 

 

A szakember a teljes szerződés irányításáért felelt. 

A szakember a Közös Ajánlattevők vezető tagjának képviseletében látta el projektvezetői 

feladatát.
62

 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

…………………………………………… 

aláírás 

 

                                                           
62

 Törlendő, amennyiben a szerződést nem közös ajánlattevő valósította meg. 
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A következő nyilatkozatokat, igazolásokat kizárólag a Kbt. 69.§ (4)-(6) bekezdése 

szerint, az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k) részéről kell csatolni 

ajánlatkérő erre irányuló felszólítását követően! 
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14. sz. iratminta 

Nyilatkozat kizáró okokról
63

 
(Magyarországon letelepedett természetes személy gazdasági szereplő vonatkozásában) 

 

Alulírott,…………………….......…… (természetes személy gazdasági szereplő) 

az alábbi nyilatkozatot teszem: 

 

Nem állnak fenn velem szemben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben 

foglalt alábbi kizáró okok: 

Kbt. 62. § (1) bekezdés: 

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

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

hátrányok alól nem mentesült: 

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

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

szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő 

elkövetését is; 

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

vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, 

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

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

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

érdekeinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás; 

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

kapcsolódó felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet; 

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

terrorizmus finanszírozása; 

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

szerinti kényszermunka; 

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

közbeszerzési és koncessziós eljárásban; 

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

bűncselekmény. 

 

d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették  

 

e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt 

három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert. 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

  

 ……………………………....... 

  aláírás 

                                                           
63

 ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők külön-külön teszik meg közjegyző vagy gazdasági, 

illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat formájában 
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15. sz. iratminta 
 

Nyilatkozat kizáró okokról
64

 

(Magyarországon letelepedett Cégnek minősülő Ajánlattevő vonatkozásában) 

  

Alulírott, …………………….......……(cégnév, székhely) (képviseli.................................), mint 

ajánlattevő az alábbi nyilatkozatot teszem: 

 

Velem, valamint a szerződés teljesítése során általam igénybe vett alvállalkozó(k)al 

valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k)el összefüggésben a 

Kbt. 62.§ (2) bekezdésében megnevezett személyek vonatkozásában nem állnak fenn a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben foglalt alábbi kizáró okok: 

Kbt. 62. § (1) bekezdés: 

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

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

hátrányok alól nem mentesült: 

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

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

Btk.) szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő 

elkövetését is; 

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

vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, 

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

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

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

érdekeinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás; 

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

kapcsolódó felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet; 

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

terrorizmus finanszírozása; 

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

szerinti kényszermunka; 

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

közbeszerzési és koncessziós eljárásban; 

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

bűncselekmény. 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

  

 ……………………………....... 

 cégszerű aláírás 

                                                           
64

 ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők külön-külön teszik meg közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai 

kamara által hitelesített nyilatkozat formájában 
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16. sz. iratminta 

 

Nyilatkozat kizáró okokról
65

 
(Magyarországon letelepedett olyan nem természetes személy gazdasági szereplő 

vonatkozásában aki nem minősül cégnek) 
 

(ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők külön-külön teszik meg közjegyző 

vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat formájában) 

 

Alulírott, …………………….......……(cégnév, székhely) (képviseli.................................), mint 

(nem természetes személy gazdasági szereplő, aki nem minősül cégnek) ajánlattevő 

az alábbi nyilatkozatot teszem: 

 

 

Nem állnak fenn velem szemben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben 

foglalt alábbi kizáró okok: 

Kbt. 62. § (1) bekezdés: 

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. 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

  

 ……………………………....... 

  cégszerű aláírás 

                                                           
65

 Ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők külön-külön teszik meg közjegyző vagy gazdasági, 

illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat formájában 
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17. sz. iratminta 

Nyilatkozat kizáró okokról66
 

(valamennyi ajánlattevő vonatkozásában) 
 

Vállalkozási szerződés keretében a „Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre 

történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Felső-Tiszán, Tivadari híd feletti 

szakaszon” című, KEHOP-1.4.0-15-2015-00006 azonosító számú projekthez kapcsolódó 

tervezési és kivitelezési feladatok ellátása FIDIC Sárga Könyv alapján 

tárgyú közbeszerzési eljárásban  
 

Alulírott, …………………….......……(cégnév, székhely) (képviseli.................................), mint 

ajánlattevő  

az alábbi nyilatkozatot teszem: 

 

A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében: 

- nem értelmezhető, mert nem minősülök társaságnak
67

 

- olyan társaságnak minősülünk, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén
68

 

o a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 

szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontjai szerint 

definiált valamennyi tényleges tulajdonos neve és állandó lakhelye a következő: 

név:…………………………  állandó lakhely:…………………………….
69

 

o társaságunk a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) 

alpontjai szerint definiált tényleges tulajdonossal nem rendelkezik
70

 

o társaságunk a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) 

alpontjai szerint definiált tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni.
71

 

- olyan társaságnak minősülünk, melyet szabályozott tőzsdén jegyeznek 

 

A Ktb. 62.§ (1) bekezdés k) pont kc) alpont tekintetében: 

- nem értelmezhető, mert nem minősülök társaságnak
72

  

- nincs olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, mely 

társaságunkban közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy 

szavazati joggal rendelkezik.
 73

  

- van olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, mely 

társaságunkban közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy 

szavazati joggal rendelkezik. Ezek az alábbiak:
 74

 

szervezet neve:………………………………………………………………….
 75

 

Fent nevezett szervezetek vonatkozásában a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) 

alpontjában hivatkozott kizáró feltételek nem állnak fenn.
 
 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
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 közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők külön-külön teszik egyszerű nyilatkozat formájában. 
67 Ha nem releváns, törlendő.  
68 Ha nem releváns, törlendő. 
69 szükség szerint a sor többször ismételhető. 
70 Ha nem releváns, törlendő. 
71 Ha nem releváns, törlendő. Felhívjuk a figyelmet, amennyiben e bekezdés szerint nyilatkozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) 

pont kb) alpont tekintetében a kizáró okok hatálya alatt áll! 
72 Ha nem releváns, törlendő. Ha releváns a nyilatkozat további része törlendő. 
73 Ha nem releváns, törlendő. 
74 Ha nem releváns, törlendő. 
75 szükség szerint a sor többször ismételhető. 



84 

 

  ……………………………....... 

  cégszerű aláírása 



85 

 

18. sz. iratminta 
 Szakmai önéletrajz

76
 

az alkalmasság igazolásában részvevő szakemberek vonatkozásában az alkalmassági 

követelmények igazolásához 

 

SZEMÉLYES ADATOK 

Név:  

Születési idő:  

Kamarai névjegyzékben 

nyilvántartási száma (ha rendelkezik 

vele) 

 

 

RELEVÁNS ISKOLAI VÉGZETTSÉG
77

 

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

Mettől meddig (év) Intézmény megnevezése / Végzettség 

  

  

 

A JOGOSULTSÁG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES SZAKMAI TAPASZTALAT  

IGAZOLÁSA
78

  

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

 

A szerződés ismertetése, leírása  

 

betöltött pozíció vagy 

ellátott feladat 

a szerződés 

időtartama  

(tól, -ig) (év/hónap 

részletezettséggel) 

 

    

    

 

SZAKMAI TAPASZTALAT  IGAZOLÁSA A JOGOSULTSÁG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES 

TAPASZTALATON FELÜL MEGADOTT M.2. ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNY TELJESÍTÉSÉHEZ
79

  

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

A szerződés ismertetése, leírása
80

,  

 

a szerződés időtartama  

(tól, -ig) (év/hónap 

részletezettséggel) 

 

   

   

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

……………………………… 

szakember saját kezű aláírása 
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 az M.2.4. szakember esetén csak a Személyes adatok és a releváns iskolai végzettség táblázatot kell kitölteni. 
77

 az M.2.1- M.2.3. pont igazolásához megnevezett szakemberek esetén csak abban az esetben kell kitölteni ha a megadott 

jogosultsággal a szakember nem rendelkezik, egyéb esetben törlendő 
78 Csak abban az esetben kell kitölteni ha az M.2. pontban megadott jogosultsággal a szakember nem rendelkezik, egyéb esetben 

törlendő 
79 Csak az M.2.1. és M.2.2. szakember esetén kell kitölteni, egyéb esetben törlendő.  
80 Figyelem! Az önéletrajzból egyértelműen megállapíthatónak kell lenni az alkalmassági követelményeknek való megfelelés 

tehát az önéletrajznak szövegszerűen kell tartalmaznia azokat a minimális fordulatokat, melyeket ajánlatkérő az alkalmassági 

követelmények esetén előír. 


