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A. ÁLTALÁNOS RÉSZ 
 
1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 
 
I.1. A beszerzés tárgya  
 
Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (1012 Budapest, Márvány utca 1/d.), ajánlatkérő a köz-
beszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Második része szerinti, 
uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárást indított a következő tárgyban: „Vállalkozá-
si szerződés keretében a „Séd-Nádor-Gaja vízrendszer rehabilitációja I. ütem” KEHOP-
1.5.0.-15-2015-00001 azonosítószámú projekt során tervezési és kivitelezés feladatok ellátása 
FIDIC Sárga könyv szerint” 
 
Ajánlattevőnek ajánlata kidolgozásakor figyelembe kell vennie azokat a követelményeket, 
feltételeket, amelyeket az ajánlati felhívás és az ajánlati dokumentáció (továbbiakban: doku-
mentáció) tartalmaz. 
 
I.2. A Dokumentáció használata 
 
A Jelen Dokumentáció nem mindenben ismétli meg az ajánlati felhívásban foglaltakat, a Do-
kumentáció az ajánlati felhívással együtt kezelendő. Jelen Dokumentáció nem teszi nélkülöz-
hetővé az ajánlati felhívás előírásainak gondos tanulmányozását, a Kbt. és végrehajtási rende-
letei rendelkezései érdeklődő gazdasági szereplők általi ismeretét. 
 
Az ajánlattevők a dokumentációt csak a beszerzés tárgyára vonatkozó ajánlatadáshoz, illetve a 
beszerzés tárgyának megvalósítása céljából használhatják fel.  
 
Az ajánlattevő ajánlatának benyújtásával teljes egészében elfogadja a Kbt. előírásai szerint 
ezen közbeszerzési eljáráshoz elkészített ajánlati felhívás és a Dokumentáció (a továbbiakban 
együtt: ajánlati dokumentáció) összes feltételét az ajánlattétel kizárólagos alapjául. A Kbt. 57. 
§ (2) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy a közbeszerzési dokumentumokat (dokumen-
táció) ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban, megnevezett alvállalko-
zónak elektronikus úton el kell érnie (le kell töltenie). ,  
 
A nyújtott szolgáltatásoknak teljesen meg kell felelniük az ajánlati dokumentációban meg-
adott műszaki előírásoknak. 
 
Az ajánlattevő kötelessége, hogy gondosan megvizsgálja és betartsa az ajánlati dokumentáci-
óban megadott összes utasítást, formai követelményt, kikötést és előírást. Az ajánlattevő koc-
kázata és az ajánlat érvénytelenítését vonhatja maga után: 
 
- ha elmulasztja az előírt információk és dokumentumok benyújtását a kitűzött határidőkre; 

vagy 
- ha olyan ajánlatot nyújt be, amely tartalmi szempontból nem felel meg az ajánlati doku-

mentációban megadott minden követelménynek. 
 
Az Ajánlattevőnek kell viselnie minden, az ajánlatának elkészítésével és benyújtásával kap-
csolatban felmerülő költséget figyelemmel a Kbt. 177. § (2) bekezdésére is. Az Ajánlatkérő 
semmilyen esetben sem tehető felelőssé ezen költségek felmerüléséért, függetlenül a közbe-
szerzési eljárás lefolyásától vagy kimenetelétől. 
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Az Ajánlattevőknek az ajánlati dokumentációban közölt információkat és terveket bizalmas 
dokumentumként kell kezelniük, amelyről harmadik félnek semmiféle részletet ki nem szol-
gáltathatnak, kivéve, ha ezen harmadik fél készít és nyújt be ajánlatot az ajánlattevő számára a 
szolgáltatásra vonatkozóan, valamint a Kbt. által szükséges és megengedett jogorvoslati eljá-
rásokban való felhasználásukat. 
 
Sem a Dokumentációt, sem annak részeit, vagy másolatait nem lehet másra felhasználni, mint 
az abban leírt szolgáltatás nyújtás céljára. 
 
I.3. Kapcsolattartó 
 
Ajánlatkérő neve, címe, elérhetősége: 
Országos Vízügyi Főigazgatóság 
H-1012 Budapest, Márvány utca 1/d. 
 
Kapcsolattartó adatai: 
 
Címzett: ANPAST Europroject Szolgáltató Kft., Stumpf Gábor felelős akkreditált közbeszer-
zési szaktanácsadó (lajstromszám: 00063) 
cím: 1122 Budapest, Maros utca 19-21., VII. emeleti Iroda (Maros utca Business Center) 
telefonszáma: + 36-1-696-16-27 
telefaxszáma: +36-1-696-16-28 
E-mail: anpast@anpast.hu 
 
I.4. Ajánlat beadásának időpontja, helye: az ajánlati felhívás szerint. 
 
I.5. Bontás időpontja, helye: az ajánlati felhívás szerint. 
 
I.6. Gazdasági szereplők 
 
I.6.1 Ajánlattevő 
 
A Kbt. 3. § 1. pont értelmében ajánlattevő az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzé-
si eljárásban ajánlatot nyújt be. Gazdasági szereplőnek bármely természetes személy, jogi 
személy, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, vagy ilyen személyek, 
szervezetek csoportja minősül, aki, illetve amely a piacon építési beruházások kivitelezését, 
áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja. 
 
A Kbt. 36. § (1) bekezdése értelmében ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban - 
részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében -  
 
a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, 
b) más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt, 
c) más ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja. 
 
I.6.2. Közös ajánlattevők 
 
Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. Ilyen esetben a Kbt. 35. §-ában foglal-
takra is figyelemmel kell az ajánlatot elkészíteni. 
A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek. 
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Az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi határidő 
lejárta után változás nem következhet be.  
 
Közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati 
kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése [Kbt. 54. § (4) 
bekezdése] esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg. 
 
I.6.3 Alvállalkozó 
 
A Kbt. 3. § 2. pontja alapján alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a 
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által 
bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve 
 
 azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, 
 a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy 

alapanyag eladóját, 
 építési beruházás esetén az építőanyag eladót; 
 
Fentiek értelmében alvállalkozónak minősülnek mindazon gazdasági szereplők, akik a Ptk. 
szerinti vállalkozási jogviszonyban állnak az ajánlattevővel, továbbá azok is, amelyekkel a 
nyertes ajánlattevő megbízási jogviszonyt létesít - akár tartós jogviszonyban állnak 
egymással, akár kifejezetten a közbeszerzési szerződés teljesítése érdekében köttetik a 
szerződés. 
 

A Kbt. 138. § (1) bekezdése értelmében építési beruházás esetén az alvállalkozói teljesítés 
összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át. Az alvállalkozóknak a 
szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban 
részesülnek a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből. 

 
A Kbt. 138. § (5) bekezdése értelmében építési beruházás esetén a teljesítésben részt vevő al-
vállalkozó nem vehet igénybe  az alvállalkozói szerződés értékének 65%-át meghaladó mér-
tékben további közreműködőt. 
 
1.6.4 Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet 
 
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő(k) más szervezet vagy személy 
kapacitására támaszkodva is megfelelhet(nek), a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől 
függetlenül. 
 
Amennyiben az ajánlattevő alkalmassága igazolásához más szervezet kapacitására támaszko-
dik, a Kbt. 65. § (7) bekezdésének megfelelően az ajánlatában meg kell jelölnie ezt a szerve-
zetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági 
követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szer-
vezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglalt eset kivéte-
lével csatolni kell továbbá 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. 
 
1.7 Kiegészítő tájékoztatás 
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Bármely gazdasági szereplő, aki az eljárásban ajánlattevő lehet – a megfelelő ajánlattétel ér-
dekében – a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban, írásban (a Kbt. 56. § 
vonatkozó bekezdései szerint) kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől. Felhívjuk a 
tisztelt gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy telefonon, illetve személyes megkeresés út-
ján kiegészítő tájékoztatás nem kérhető. 
 
Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy kérdéseiket:  
az ANPAST Europroject Szolgáltató Kft. részére címezve, 
a+ 36-1-696-16-28 fax számra  
és az anpast@anpast.hu email címre aláírt pdf és word formátumban is) küldjék meg! 
 
Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azon kérdések megválaszolásáért, melyeket az 
ajánlattevők nem a fenti email és fax címre küldtek meg!  
Az Ajánlatkérő továbbá nem vállal felelősséget azon kérdések megválaszolásáért, me-
lyeket az ajánlattevők vagy csak faxon, vagy csak e-mail-ben küldtek meg! 
 
Az ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy a tájékoztatási kérelme időben megérkezzen a 
megadott címre.  
 
A kiegészítő tájékoztatás keretében megadott válaszok, továbbá a válaszok alapján szükség 
szerint módosított egyéb dokumentumok a dokumentáció részévé válnak, így arra tekintettel 
köteles valamennyi Ajánlattevő ajánlatát elkészíteni. 
 
A kiegészítő tájékoztatást úgy adja meg ajánlatkérő, hogy az ne sértse a gazdasági szereplők 
esélyegyenlőségét. 
 
I.8. Helyszíni bejárás 
 
Az Ajánlatkérő nem tart konzultációt és helyszíni bejárást. 
 
Ajánlatkérő a rendelkezésre álló vízjogi létesítési engedélyes terveket, illetve  tenderdoku-
mentációt  V. kötetében a gazdasági szereplők rendelkezésére bocsátja. 
 
1.10. A Kbt. 73. § (5) bekezdése szerinti tájékoztatás 
 
Azon szervezetek neve, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat azon környezetvédel-
mi, szociális és munkajogi követelményekről, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően al-
kalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletében felsorolt környezetvédelmi, 
szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő azon követelményekről, amelyeknek a teljesí-
tés során meg kell felelni: 
 
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 

mailto:
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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 
 

BUDAPEST  
 
Budapest Főváros Kormányhivatala Munkavédelmi Ellenőrzési Osztály 
Cím : 1035 Bp., Váradi utca 15. 
E-mail: budapestfv-kh-mmszsz@ommf.gov.hu  
Telefon: +36-1-323-3600 
Fax : +36-1-323-3602 
 
Budapesti Bányakapitányság  
Cím: 1145 Budapest Columbus u. 17-23.  
Postacím: 1145 Budapest Columbus u. 17-23.  
Telefon: (36-1) 373-1800  
Fax: (36-1) 373-1810  
Email: bbk@mbfh.hu 
 
Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály 
Cím: 1138 Budapest, Váci út 174. 
1550 Bp., Pf.: 203. 

mailto:ebh@egyenlobanasmod.hu
http://www.egyenlobanasmod.hu/
http://www.nav.gov.hu/
mailto:budapestfv-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
http://www.mbfh.hu/home/html/index.asp?msid=1&sid=0&HKL=183&lng=1
mailto:bbk@mbfh.hu
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Telefon: (1) 465-3800 
Fax: (1) 465-3853 
E-mail: titkarsag@kmr.antsz.hu  
 
A területileg illetékes bányakapitányságok elérhetősége a www.mbfh.hu internet-címen talál-
ható. 

mailto:titkarsag@kmr.antsz.hu
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B. AZ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ 
 
1. AZ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ TARTALMA  
 
Az Ajánlatkérési Dokumentáció a következő részekből áll: 
 

1. KÖTET: ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 
Útmutató az ajánlattevőknek 
Mellékletek: 

Iratminták 
Jegyzék 

 
2. KÖTET: SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK 

Szerződéses megállapodás 
Általános feltételek 
Különös feltételek 

 
3. KÖTET: MEGRENDELŐ KÖVETELMÉNYEI 

Megrendelő követelményei  
 
4. KÖTET: EGYÖSSZEGŰ AJÁNLATI ÁR 
 
5. KÖTET: INDIKATÍV TERVDOKUMENTÁCIÓ  
 
Az indikatív tervektől az ajánlattevő vállalkozói javaslatában eltérhet. Az Indikatív 
tervdokumentáció (5. kötet), illetve az attól történő eltérés a jelen közbeszerzés tár-
gyául szolgáló építési szerződésnek csak vállalkozói javaslatként képezheti részét. 
 

Az Ajánlattevők kizárólagos kockázata, hogy gondosan megvizsgálják az Ajánlatkérési Do-
kumentációt és annak minden kiegészítését, amely az ajánlati időszak alatt került kibocsátás-
ra, valamint, hogy megbízható információkat szerezzenek be minden olyan körülmény és kö-
telezettség vonatkozásában, amely bármilyen módon is befolyásolhatja az Ajánlat természetét, 
mennyiségi jellemzőit vagy az építési munka megvalósítását abban az esetben, ha az Ajánlat 
elfogadást nyer. 
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C. AZ AJÁNLATOK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK TARTALMI ÉS FORMAI 
KÖVETELMÉNYEI 

 
1. AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSE 
 
Az ajánlattevő kötelessége, hogy áttanulmányozza az közbeszerzési dokumentumokban vala-
mennyi utasítását, az űrlapokat, az összes feltételt és műszaki előírásokat. Amennyiben az 
ajánlattevő nem adja meg a közbeszerzési dokumentumokban kért összes információt, vagy 
ha a benyújtott ajánlat nem felel meg az eljárást megindító felhívás és az ajánlati dokumentá-
ció feltételeinek, az minden vonatkozásában az ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvényte-
lenségét vonhatja maga után. 
 
Az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja az ajánlatát, 
a Kbt. 53. § (8), valamint 55. § (7) bekezdése alapján. 
 
2. 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 figyelembevételé-
vel kell megtennie. 
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.  
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 ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az indikatív tervben foglalt, attól teljes egé-
szében vagy részben eltérő műszaki megoldásra tesz ajánlatot, illetve nyilatkoznia kell arról 
is, hogy miben tér el az általa megjelölt műszaki megoldás.  
 
2. sz. jegyzék: Egyenértékű tételek 
A megrendelő követelményeiben rögzített műszaki tartalomtól (gyártmány, típusok) esetlege-
sen eltérő, de azzal egyenértékű, felhasználásra kerülő anyagok minőségének, illetve a beépí-
tésre kerülő termékek típusának és részletes műszaki jellemzőinek a leírása. Az egyenértékű-
séget az ajánlattevőnek kell igazolnia. 
 
2. AZ AJÁNLAT NYELVE, FORDÍTÁS 
 
Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a 
magyar nyelvű okiratok alkalmasak. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, 
igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven került kiállításra és benyújtásra, úgy az 
ajánlatkérő előírja az ajánlattevő általi felelős fordítás benyújtását. Felelős fordítás alatt az 
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ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult 
személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás 
tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős.  
Ajánlatkérő a fentieken túl elfogadja az eredetileg két nyelven készült iratokat, nyilatkozato-
kat is.  
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 47. § (2) bekezdésében foglaltakra. 
 
3. AZ AJÁNLAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK ÉS EZZEL 

KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK 
 

3.1 A Kbt. 57. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jegyzéket az alábbi felsorolás tartalmazza. 
 

Dokumentum neve Oldalszám 

Az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtandó iratok 

Felolvasólap 
1. sz. nyilatkozatminta 

 

Tartalomjegyzék 
(oldalszámokkal ellátva) 

 

AJÁNLATI NYILATKOZAT 
a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdése tekintetében 
2/A. sz. nyilatkozatminta 

 

AJÁNLATI NYILATKOZAT FÜGGELÉKE 
2/B. sz. nyilatkozatminta 

 

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT 
a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján, valamint a biztosítékok határidőre történő 
rendelkezésre bocsátásáról [Kbt. 134. § (5) bekezdés] 
3. sz. nyilatkozatminta 

 

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT 
a Kbt. 67. § (4) bekezdése, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § 
(2) bekezdése alapján  
4. sz. nyilatkozatminta 

- 

A 2. sz. értékelési részszempont szerinti megajánlások alátámasztásához köte-
lezően alkalmazandó önéletrajz  
5. sz. nyilatkozatminta. 

 

A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti alkalmasság igazolása nem Ma-
gyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén 
/Amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges, a letelepedés szerinti ország 
nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt enge-
dély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság meglétét igazoló dokumentum 
csatolása szükséges/ 

 

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT 
az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet(ek) megjelöléséről a Kbt. 65. 
§ (7) bekezdése alapján 
6. sz. nyilatkozatminta 

 

A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti esetben kötelezettségvállalást tartalmazó 
szerződés vagy előszerződés a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások – 
szerződés teljesítésének időtartama alatti – rendelkezésre állásának igazolására, 
a Kbt. 65. § (9) bekezdés utolsó mondatára is figyelemmel  
(Adott esetben, a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti eset kivételével) 
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NYILATKOZAT FOLYAMATBAN LÉVŐ VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSI 
ELJÁRÁSRÓL 
7. sz. nyilatkozatminta 

 

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT A FELELŐS FORDÍTÁSRÓL 
/Adott esetben/ 
8. sz. nyilatkozatminta 

 

AZ EGYSÉGES EURÓPAI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 
FORMANYOMTATVÁNYA 
9. sz. nyilatkozatminta 

 

Közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány vagy ügyvéd által a 2006. évi V. 
törvény 9. § (1) bekezdése alapján a 9. § (3) bekezdése szerinti ügykörben el-
lenjegyzett aláírás minta 

 

Közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás 
/Meghatalmazás alapján történő nyilatkozattétel esetén/ 

 

Ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának igazolása 
/A garanciaokmányt illetve a kötelezvényt eredeti példány, átutalás esetén az 
átutalás megtörténtét igazoló bizonylat/ 

 

Egyösszegű Ajánlati Ár kötet beárazva nyomtatott formában és digitális adat-
hordozón (excel-fájlban) is benyújtva 

 

Nyilatkozat az ajánlat elektronikus másolata és a papír alapú eredeti ajánlat 
egyezőségéről és a szerződés teljesítéséhez előírt tanúsítványokról 
10. sz. nyilatkozatminta 

 

Ajánlattevői nyilatkozat az alkalmazott árfolyamról  
/Az ajánlatkérő általi átszámítás szükségessége (C.14 pont) esetén/ 

 

Elektronikus adathordozó (pl: CD vagy DVD vagy pendrive) melléklet a teljes 
szkennelt ajánlatról, valamint a részletes árajánlat Excel formátumban 

 

Nyilatkozat üzleti titokról 
/Adott esetben, a Kbt. 44. §-ában foglaltak figyelembevételével/ 

 

1. sz. Jegyzék - Vállalkozói javaslat  

2. sz. Jegyzék – Egyenértékű tételek  

Ajánlatkérő 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására benyújtandó iratok köre: 

KIZÁRÓ OKOK TEKINTETÉBEN BENYÚJTANDÓ IRATOK  

MAGYARORSZÁGON LETELEPEDETT AJÁNLATTEVŐ 
NYILATKOZATA 
A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), d), e) és f) pontja, valamint (2) bekezdése szerinti 
KIZÁRÓ OKOKRÓL a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8-11. § alapján 
11. sz. nyilatkozatminta 

 

A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontjának igazolása abban az esetben, ha az aján-
lattevő nem szerepel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a to-
vábbiakban Art.) szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban: 
 
- az illetékes adó és vámhivatal igazolása - amely az eredmény kihirdetésének 

időpontját legfeljebb 1 évvel megelőzően kelt; 
vagy 

- az Art. szerinti együttes adóigazolás - amely az eredmény kihirdetésének 
időpontját legfeljebb 1 évvel megelőzően kelt. (adott esetben) 

Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében a Kbt. 62. § (1) bekez-
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dés b) pontja tekintetében a letelepedése szerinti ország illetékes hatóságainak 
igazolását kell csatolni. A kizáró ok hiányát magyarországi köztartozással kap-
csolatban 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 adókö-
teles tevékenységet, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal erről szóló igazolását kell 
csatolni. 
AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT 
a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont tekintetében a 321/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet 8. § ib), illetve 10. § (1) bekezdés gb) alpontja alapján 
12. sz. nyilatkozatminta 

 

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT 
a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében a 321/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet 8. § ic), illetve 10. § (1) bekezdés gc) alpontja alapján 
13. sz. nyilatkozatminta 

 

A PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK 
IGAZOLÁSA 

 

PÉNZINTÉZETI NYILATKOZATOK 
A GP.1. ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNY TEKINTETÉBEN 
Valamennyi számlavezető pénzügyi intézménytől származó, az eljárás megin-
dításakor létező számlaszámok tekintetében az ajánlati felhívás feladásának 
napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozat, az ajánlati felhívás feladásának 
napját megelőző két évben (24 hónapban) létező, ill. létezett valamennyi pénz-
forgalmi számlára vonatkozóan, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött 
létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét. Az ajánlati felhívás feladásának 
napján már nem létező számlaszámok esetében a pénzügyi intézménytől szár-
mazó nyilatkozatnak nem kell az ajánlati felhívás feladásának napjánál nem 
régebbinek lennie. 

 

A MŰSZAKI, ILETVE SZAKMAI ALKALMASSÁGI 
KÖVETELMÉNYEK IGAZOLÁSA 

 

NYILATKOZAT A REFERENCIÁKRÓL (ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT) 
AZ MSZ.1. ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNY TEKINTETÉBEN  
14. sz. nyilatkozatminta 

- 

Az MSZ1.1. szerinti alkalmassági követelmények igazolására szolgáló referen-
ciák bemutatására vonatkozó igazolás(ok) [321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (2) bek. 
a) pont; 22. § (3) 22. § (2a), 22. § (3) bek.] 

- 

A TELJESÍTÉSBE BEVONNI KÍVÁNT SZAKEMBEREK BEMUTATÁSA 
(ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT) 
15. sz. nyilatkozatminta 

- 

Az MSZ2.1., MSZ2.2, MSZ2.3. szerinti szakemberek releváns végzettségét, 
képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata a közbeszerzési doku-
mentumokban előírt esetekben (meglévő jogosultság hiányában) 

 

Az MSZ2.1., MSZ2.2, MSZ2.3. szerinti szakemberek rendelkezésre állási nyi-
latkozatai 
16. sz. nyilatkozatminta 

 

Az MSZ2/1 szerinti szakember teljes szakmai önéletrajza 
/16/A. sz. nyilatkozatminta/ 

 

Az MSZ2/2 szerinti szakember teljes szakmai önéletrajza 
/16/B. sz. nyilatkozatminta/ 
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Az MSZ2/3 szerinti szakember teljes szakmai önéletrajza 
/16/C. sz. nyilatkozatminta/ 

 

 
4. A FELOLVASÓLAPON FELTÜNTETÉSRE KERÜLŐ MEGAJÁNLÁSOK 
 
1. Egyösszegű nettó vállalkozói díj (Nettó, HUF) 
 
A Szerződés Elfogadott Végösszege az Egyösszegű Ajánlati Ár (Egyösszegű nettó vállalkozói 
díj). 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. 
 
Az Egyösszegű Ajánlati Árat nettó HUF-ban kell megadni. 
 
2. A teljesítésben részt vevő személyi állomány alkalmasság körében nem értékelt szak-
mai tapasztalata – 2. sz. részszempont szerinti megajánlások 
 
A 2. sz. részszempont 2.1), 2.2) alszempontjai tekintetében az MSZ2.1, MSZ2.2, MSZ2.3, 
szerinti szakemberek esetében az alkalmasság körében nem értékelt szakmai tapasztalatot kéri 
ajánlatkérő feltüntetni a felolvasólapon. Az így feltüntetett megajánlásokat az ajánlatkérő ál-
tal kiadott, kötelező iratminta kitöltésével kell alátámasztani valamennyi alszempont esetében. 
Az alszempontokra tett vállalások alátámasztására egyúttal az ajánlatban csatolni szükséges a 
szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát. Ajánlatkérő e körben külön is felhívja a 
figyelmet a hamis adatszolgáltatás jogkövetkezményeire, különös tekintettel a Kbt. 62. § (1) 
bekezdés i) pontjára! 
 
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. 
 
5. AZ AJÁNLAT FORMÁJA ÉS ALÁÍRÁSA 
 
Ajánlattevőnek ajánlatát egy eredeti papír alapú példányban valamint egy, az eredeti papír 
alapú példányról készített elektronikus (CD vagy DVD) példányban jelszó nélkül olvasható, 
de nem módosítható –pdf. vagy azzal egyenértékű- formátumban kell benyújtani.  
 
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. Az elektronikus 
melléklet nem jelenti az ajánlatnak a 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet szerinti elektronikus 
benyújtását. Amennyiben a papír alapú eredeti és az elektronikus adathordozón beadott aján-
lat között eltérés van, úgy az ajánlat az eredeti papír alapú példány szerint kerül értékelésre, 
ajánlatkérő azt tekinti irányadónak. 
 
Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget 
vagy számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de le-
het. 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 tar-
talomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható. 
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Az ajánlatban lévő, minden – az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy más szervezet által készí-
tett – rá vonatkozó dokumentumot (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 – tartalmat érintő módosí-
tást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosí-
tásnál is alá kell írnia. 
 
Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban sze-
replő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. 
 
Az Iratmintákat ki kell tölteni, szükség esetén pótlapokat is lehet mellékelni. Ha egy iratmin-
ta nem vonatkozik az ajánlattevőre, akkor a dokumentáció tartalomjegyzékében az ol-
dalszám helyén Ajánlattevő egyértelműen jelölje meg, hogy az adott nyilatkozat nem re-
leváns része az ajánlatának (pl. „Nem vonatkozik ránk”, „Nem releváns”, kihúzás, stb.). 
Az Iratminták szerinti nyilatkozatok aláírója felelős azért, hogy az összes állítás a valóságnak 
megfelel. 

 
Az ajánlatban a kiadott iratminták az eljárást megindító felhívásnak, dokumentációnak és jog-
szabályoknak megfelelően módosíthatóak, kiegészíthetőek, kizárólag az ajánlattevők munká-
ját segítik az ajánlattétel során, nem kötelezőek, kivéve azon iratmintákat, amelyek tekinteté-
ben azok kötelező használatát az ajánlatkérő kikötötte. A nyilatkozatminták esetleges hiá-
nya nem mentesíti ajánlattevőt az eljárást megindító felhívásban előírt dokumentumok 
teljes körű benyújtásának kötelessége és felelőssége alól. 
 
6. AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT 
 
Ajánlattevőnek csatolnia kell eredeti aláírt az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 66. § 
(2) bekezdés szerint a felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a 
kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 
 
7. FELOLVASÓLAP 
 
Az ajánlattevő a Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján csatoljon be felolvasólapot a Kbt. 68. § (4) 
bekezdés szerinti tartalommal. 
 
8. A KÉPVISELETI JOG IGAZOLÁSA 
 
Az ajánlatnak tartalmaznia kell egyszerű másolatban mindazon személyek hiteles cégaláírási 
nyilatkozatát (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), vagy ügyvéd által a 
2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése alapján a 9. § (3) bekezdése szerinti ügykörben ellen-
jegyzett aláírás-mintáját, akik az ajánlatban bármely dokumentumot aláírnak, feltéve, hogy ők 
az ajánlattevő (közös ajánlattevők), és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági sze-
replő cégjegyzésére jogosultak. Meghatalmazás alapján aláíró esetén a cégjegyzésre jogo-
sult(ak)tól származó – közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt – meg-
hatalmazás csatolandó, és a meghatalmazásnak kifejezetten a jelen eljárásban való képviselet-
re kell vonatkoznia. 
 
9. NYILATKOZAT A KKV STÁTUSZRÓL 
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Ajánlattevőnek csatolnia kell nyilatkozatát a Kbt. 66. § (4) bekezdés szerint arra vonatkozóan, 
hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, 
kis-vagy középvállalkozásnak minősül-e. 
 
10. FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS 
 
A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján ajánlatkérő előírja, hogy a nyertes aján-
lattevő(k)nek a szerződéskötés időpontjára 200 millió Ft/év és 50 millió Ft/káresemény mér-
tékű vagyoni és egyben nem vagyoni kárértékre vonatkozó közbeszerzés tárgyára vonatkozó 
építési-szerelési felelősségbiztosítással, melyen belül a tervezésre vonatkozó mérték minimum 
40.000.000,- Ft/év és minimum 10.000.000,- Ft/káresemény. A felelősségbiztosítással kap-
csolatos részletes követelményeket az AD II. tartalmazza. Abban az esetben, amennyiben a 
nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjáig nem rendelkezik az előírt felelősségbiztosítá-
sokkal, azt ajánlatkérő az ajánlattól való visszalépésként értékeli, amely esetben ajánlatkérő a 
következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést, amelyről az ajánlattevőnek az 
ajánlatában nyilatkoznia kell.  
 
11. NYILATKOZAT A PAPÍR ALAPÚ AJÁNLAT ÉS AZ ELEKTRONIKUS 

MÁSOLATA EGYEZŐSÉGÉRŐL 
 
Ajánlattevőnek nyilatkozatot kell csatolnia arra vonatkozóan, hogy a közbeszerzési eljárásban 
elektronikus formában benyújtott ajánlat (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf 
vagy azzal egyenértékű fájl) teljes mértékben megegyezik a papír alapon benyújtott ajánlattal. 
Amennyiben az eredeti papír alapú és az elektronikus adathordozón beadott ajánlat között el-
térés van, úgy az ajánlat az eredeti nyomtatott példány szerint kerül értékelésre, ajánlatkérő 
azt tekinti irányadónak. 
 
12. AZ IRÁNYADÓ IDŐ 
 
Az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő 
magyarországi helyi idő szerint értendő. 
 
13. AZ IRÁNYADÓ JOG 
 
Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzé-
sekről 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. 
 
14. ÁRFOLYAMOK 
 
Az ajánlattevő által külföldi pénznemben (nem magyar forintban) megadott adatok, értékek 
magyar forintra történő átszámításánál az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás feladásá-
nak napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat (középár-
folyam) alkalmazza. A számviteli jogszabályok szerinti beszámoló és az abból származtatható 
adatok tekintetében az üzleti év fordulónapján (ha ez nem munkanap, akkor azt megelőző 
munkanapon), a referenciák tekintetében ugyanakkor a referencia teljesítésének napján érvé-
nyes Magyar Nemzeti Bank által közzétett devizaárfolyamokat (középárfolyam) alkalmazza 
az ajánlatkérő. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott 
devizára az ajánlattevő saját nemzeti bankja (központi bankja) által az eljárást megindító fel-
hívás feladásának napján érvényes árfolyamon (középárfolyam) számított EURO ellenérték 
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kerül átváltásra a fentiek szerint. Az ajánlatkérő általi átszámítás szükségessége esetén az 
ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkozatban közölnie kell az alkalmazott árfolyamot. 
 
15. A SZAKEMBEREK JOGOSULTSÁGAI 
 
Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nyertesség esetén gondoskodik az 
adott szakemberek kamarai nyilvántartásba vételéről, valamint hogy a nyilvántartásba vétel 
elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) alapján és tudomásul 
veszi, hogy ebben az esetben ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerző-
dést. 
 
16. ÜZLETI TITOK 
 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a gazdasági szereplő az ajánlatában, hiánypótlásban, 
valamint a Kbt. 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ide 
értve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilt-
hatja.  
 
Ajánlatkérő az üzleti titok vonatkozásában felhívja a figyelmet a Kbt. 44. §-ának, valamint 73. 
§ (1) bekezdés f) pontjának rendelkezéseire, amely szerint ajánlattevő ajánlata érvénytelen, 
amennyiben ajánlattevő valamely adatot a Kbt. 44. § (2)-(3) bekezdésbe ütköző módon minő-
sít üzleti titoknak és ezt az ajánlatkérő hiánypótlási felhívását követően sem javítja; vagy a 44. 
§ (1) bekezdése szerinti indokolás a hiánypótlást követően sem megfelelő. 
 
Nem minősül üzleti titok megsértésének, ha ajánlatkérő az üzleti titkot tartalmazó iratokkal 
kapcsolatos eljárási cselekményeinek lebonyolítása során (hiánypótlás, pontosító kérdés, irre-
ális alacsony árra kérdezés stb.) az üzleti titkot tartalmazó iratra hivatkozik, törvényi kötele-
zettségeinek betartása érdekében abból idéz, vagy részadatokat abból közzé tesz (pl. összege-
zés kiküldése). 
 
17. NYILATKOZAT A BIZTOSÍTÉKOK RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁRÓL 
 
Ajánlattevőknek - a Kbt. 134. § (5) bekezdése szerint - nyilatkozatot kell csatolnia ajánlatuk-
hoz az előírt biztosítékok határidőre történő rendelkezésére bocsátásáról. 
 
A Kbt. 134. § (5) bekezdésétől eltérően – szállítói előleg visszafizetési biztosíték nyújtása hi-
ányában – ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 
134.4. pontja alkalmazásának tudomásul vételéről. 
 
18. ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK IGAZOLÁSA 
 
18.1. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 
 
Igazolási mód: 
 
Ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelő-
en, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen 
igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek [321/2015. (X. 30.) Korm. ren-
delet 1. § (1) bekezdés]. 
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A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő az alkalmassági 
követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilat-
kozatát, és nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk meg-
adását. Ennek megfelelően az alkalmassági követelményeket nem kell a formanyomtatvány-
ban feltüntetni, azaz a formanyomtatvány IV. rész A)-D) címek alatti táblázatokat nem kell 
kitölteni. 
 
Az alkalmassági követelmények tekintetében alábbiakban előírt igazolásokat csak az aján-
latkérő által felhívott ajánlattevő(k)nek kell benyújtania, egyúttal – más szervezet kapaci-
tásaira támaszkodás esetén – a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek be kell nyúj-
tania az igazolásokat az (általa igazolt) alkalmassági követelmények tekintetében [Kbt. 69. § 
(4) bekezdés]. 
 
 
GP1: Valamennyi számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat, az ajánlati fel-
hívás feladásának napját megelőző két évben (24 hónapban) létező, ill. létezett valamennyi 
pénzforgalmi számlára vonatkozóan, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, ill. 
mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak, az alábbi tartalom-
mal: 

- mióta vezeti (megszűnt számlaszám(ok) esetében mettől meddig vezette) az ügyfél 
pénzforgalmi számláját/számláit,  

- a vezetett pénzforgalmi számlaszámok megjelölése, 
- az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított kettő éves időtartamban – 

ill., ha a számlanyitás ennél későbbi időpontban történt, akkor a számlanyitás időpont-
jától - volt-e tizenöt napot meghaladó sorbaállítás bármely vezetett számláján. 

Az eljárás megindításakor létező számlaszámok tekintetében a számlavezető pénzügyi intéz-
ménytől származó nyilatkozat keltezése nem lehet régebbi az ajánlati felhívás feladásának 
napjánál.  
 
„Sorbaállítás” kifejezés alatt az ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában 
meghatározott fogalmat érti. 
 
A nyilatkozatok – a különböző banki gyakorlatnak megfelelően – eltérő formájúak lehetnek, 
de mindegyiknek egyértelmű és maradéktalan választ kell adnia az eljárást megindító felhí-
vásban megfogalmazott pénzügyi alkalmassági követelmények teljesülésére, ilyenként fogad-
ja el az ajánlatkérő azon pénzügyi intézményi nyilatkozatot is, amely „sorbaállítás” helyett 
„sorban állás” hiányára vonatkozóan tartalmaz közlést. 
 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(8), (11) bekezdésében, 67. § (3) bekezdésé-
ben, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (6)-(7) bekezdéseiben foglaltakra. 
 
18.2. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 
 
Ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelő-
en, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, 
hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) 
bekezdés]. 
 
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő az alkalmassági 
követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilat-
kozatát, és nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk meg-
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adását. Ennek megfelelően az alkalmassági követelményeket nem kell a formanyomtatvány-
ban feltüntetni, azaz a formanyomtatvány IV. rész A)-D) címek alatti táblázatokat nem kell 
kitölteni. 
 
Az alkalmassági követelmények tekintetében alábbiakban előírt igazolásokat csak az aján-
latkérő által felhívott ajánlattevő(k)nek kell benyújtania, egyúttal – más szervezet kapaci-
tásaira támaszkodás esetén – a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek be kell nyúj-
tania az igazolásokat az (általa igazolt) alkalmassági követelmények tekintetében [Kbt. 69. § 
(4) bekezdés]. 
 
MSZ.1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati 
felhívás feladásától visszafelé számított öt év (60 hónap) legjelentősebb építési beruházásai-
nak ismertetésére szolgáló, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdés szerint a 
szerződést kötő másik fél által adott igazolás. 
 
Az igazolás(ok) minimálisan elvárt tartalma: 
- a Vállalkozó neve, székhelye; 
- a szerződést kötő másik fél (Megrendelő) neve, székelye; 
- az építési beruházás (szerződés) tárgya, mennyisége  
- az alkalmassági minimumkövetelmény szempontjából releváns munkák felsorolása 

(közös ajánlattevői/ alvállalkozói teljesítés esetén a saját teljesítésben végzett munkák 
felsorolása és saját teljesítésben végzett munkák ellenszolgáltatásának összege); 

- közös ajánlattevői/ alvállalkozói teljesítés esetén a saját teljesítés mennyisége; 
- teljesítés kezdő és befejező ideje (kezdés és befejezés naptári nap pontossággal, a 

befejezés tekintetében külön feltüntetve a műszaki átadás-átvétel dátumát); 
- teljesítés helye; 
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-

e. 
 

A referenciamunka akkor tekinthető az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 5 éven 
(60 hónapon) belül befejezettnek, ha a teljesítés időpontja, azaz a sikeres műszaki átadás-
átvétel időpontja erre az időszakra esik. A teljesítés figyelembe vehető kezdő időpontja az 
ajánlati felhívás feladásának napját legfeljebb nyolc éven belül megkezdett referenciamunka. 
 
Az egyes igazolások a fentiekben felsorolt tartalmi elemek mellett tartalmazzanak min-
den olyan további adatot, mely az igazolni kívánt alkalmassági követelmény(ek)nek való 
megfelelés megítéléséhez, az alkalmassági minimumkövetelményekben megfogalmazás-
ra került! 
 
Amennyiben a referenciamunkát az ajánlattevő/alvállalkozó/más szervezet közös ajánlattevő-
ként/alvállalkozóként teljesítette, úgy a teljesítésből kizárólag csak az ajánlatte-
vő/alvállalkozó/más szervezet saját teljesítése fogadható el. 
 

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése szerint 21. § (2) bekezdés a) pontja, 
szerinti esetben, ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó 
referencia igazolás - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők 
által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a 
teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan 
arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa el-
végzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. 
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A projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként, illetve árbevételként 
a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt 
vettek - a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt [Kbt. 140. 
§ (9) bekezdés] 
 
A referenciamunka akkor tekinthető az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 5 éven 
(60 hónapon) belül befejezettnek, ha a teljesítés időpontja, azaz a sikeres műszaki átadás-
átvétel időpontja erre az időszakra esik.  
 
Az egyenértékűség szempontjából ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rend. 23. § (1)-(2) 
bekezdést alapul véve jár el. 
 
MSZ.2. Azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért 
felelősöknek – a megnevezése, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismer-
tetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) be-
kezdés b) pont). Az ismertetésnél elegendő kitérni az alkalmassági előírásoknak megfelelő 
szakemberekre.  
 
Az MSZ.2.1. és MSZ.2.3. szerinti szakemberek tekintetében alkalmassági kritériumként aján-
latkérő a vonatkozó, szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó jogszabály szerinti szakirá-
nyú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett szakképzettséget, valamint a jogosultság megszer-
zéséhez szükséges szakmai gyakorlati idő meglétét írja elő. Ennek megfelelően amennyiben a 
bemutatott MSZ.2.1. és MSZ.2.3., szerinti szakember a teljesítéshez szükséges releváns jogo-
sultsággal már eleve szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló Kbt. 69. § (11) bekezdé-
se szerinti kamarai nyilvántartásban, úgy a jogosultsághoz szükséges végzettséget (illetve az 
azzal való egyenértékűséget) és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlatot 
ajánlatkérő megállapítja az illetékes szakmai szervezet (kamara) által vezetett nyilvántartás-
ban szereplés ténye alapján. Ilyen esetben a szakember végzettségét, képzettségét igazoló do-
kumentum másolatának csatolása nem szükséges, a jogosultsághoz előírt végzettséget és 
szakmai gyakorlatot kamarai nyilvántartás önmagában igazolja. Ezért már meglévő jogosult-
ság esetében jelöljék meg az ajánlatban a szakember kamarai névjegyzéki számát. 
 
Amennyiben a szakember a teljesítéshez szükséges releváns jogosultsággal még nem szerepel 
a kamarai nyilvántartásban, vagy az nem ellenőrizhető a nyilvántartáson keresztül, abban az 
esetben igazolásként a szakember tekintetében csatolandó a szakember releváns végzettségét, 
képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata, valamint a jogosultság megszerzéséhez 
szükséges szakmai gyakorlat meglétét igazoló, a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai 
önéletrajz. 
 
Ajánlattevő egyúttal – az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti külön felhívására –
csatolja a megnevezett MSZ.2.1, MSZ.2.2., és MSZ.2.3. szerinti szakemberek saját kezűleg 
aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát, amelyben a szakember kijelenti, hogy az ajánlattevő 
nyertessége esetén rendelkezésre áll és közreműködik a szerződés teljesítésben az ajánlatban 
szereplő beosztásban, és nincs más olyan kötelezettsége a jelzett időszak(ok)ra vonatkozóan, 
amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná. 
 
Ajánlatkérő az MSZ2.1 és MSZ2.3 szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelést a 
vonatkozó kamarai nyilvántartásból ellenőrzi. 
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Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az időben egymást átfedő gyakorlati időtartamok ese-
tén az átfedéssel érintett időszakok csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakor-
lati idejébe. 
 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11) bekezdésében, 67. § (3) bekez-
désében, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésében, 24. § (1)-(2) 
bekezdésében foglaltakra. 
 
18.3 A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti alkalmasság igazolása 
 
Kbt. 65. § (1) bek. c) pont szerinti alkalmassági követelmények:  

Az ajánlatkérő az alkalmasság vizsgálata körében a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján 
előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes orszá-
gos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét ajánlatkérő a Magyarországon  
letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában a http://mmk.hu/kereses/tarsasagok oldalon 
ellenőrzi a Kbt. 69. § (11) bekezdése alapján. 

Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja szerinti alkalmassági követelményt a Magyaror-
szágon letelepedett építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatko-
zásában a http://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search oldalon ellenőrzi. 
 
A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén − amennyiben a szerződés 
teljesítéséhez szükséges − a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a 
letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság 
meglétét igazoló dokumentum csatolása szükséges. 
 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) bekezdésére. 
 
19. A KIZÁRÓ OKOK IGAZOLÁSA 
 
A kizáró okok előzetes igazolása: 
 
Ajánlattevő a megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírt egységes 
európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 
62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hiányát. 
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be. 
Az EEKD-t a 321/2015. (X. 30.) Kr. 4. §-ában részletezettek szerint kell benyújtani. 
 
Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására tá-
maszkodva felel meg, a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az ajánlatban be kell nyújta-
ni a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az EEKD-ba foglalt nyilatkozatot 
[Kbt. 67. § (3) bek., 321/2015. (X. 30.) Kr. 3. § (2) bek., 15. § (1) bek.] 
 
Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz 
igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót 
[Kbt. 67. § (4) bek., 321/2015. (X. 30.) Kr. 15. § (2) bek.]. 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az öntisztázás [Kbt. 64. §, 321/20015. (X. 30.) Kr. 4. § (3) 
bek.] lehetőségére. 
 
A kizáró okok ajánlatkérő felhívására történő igazolása: 
 

http://mmk.hu/kereses/tarsasagok
http://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search
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Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4) bek. alapján felhívott, Magyarországon letelepedett aján-
lattevő esetén a 321/2015. (X. 30.) Kr. 8–9. §-a, nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő 
esetén a 321/2015. (X. 30.) Kr. 10-11. §-a szerint kell igazolnia a kizáró okok hiányát, illetve 
ellenőrzi ajánlatkérő a kizáró okok hiányát. 
 
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csa-
tolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a 
cégbíróság által megküldött igazolást, egyszerű másolati példányban [321/2015. (X. 30.) Kr. 
13. §]. 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Kr. 12.-16. §-aiban foglaltakra. 
 
A kizáró okok igazolása tekintetében benyújtott nyilatkozatok a felhívás feladásának dátumá-
nál korábbi keltezésűek nem lehetnek. 
 

Az EEKD Kitöltési útmutatót a BIZOTTSÁG (EU) 2016/7 VÉGREHAJTÁSI 
RENDELETE 1. sz. melléklete tartalmazza, amelyet ajánlatkérő a jelen Dokumentáció 
részeként külön dokumentumban csatol az érdeklődő gazdasági szereplők számára. 

 
20. AZ AJÁNLATOK LEZÁRÁSA ÉS JELÖLÉSE 
 
Az ajánlat eredeti papír alapú példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót mat-
ricával 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.  
 
A nem elektronikusan benyújtott Ajánlatokat zárt, sérülésmentes és sérülésmentesen meg-
bonthatatlan csomagolásban kell benyújtani. Az Ajánlat jól lezárt csomagolását a következő 
felirattal kell ellátni: 
 

AJÁNLAT 
 

„Vállalkozási szerződés keretében a „Séd-Nádor-Gaja vízrendszer rehabilitációja I. 
ütem” KEHOP-1.5.0.-15-2015-00001 azonosítószámú projekt során tervezési és kivite-

lezés feladatok ellátása FIDIC Sárga könyv szerint.” 
 

„Tilos felbontani az ajánlattételi határidő lejártáig!” 
 
21. SZERZŐI JOG 
 
Ajánlatkérő előírja, hogy a létrejövő szerzői jogi védelem alá eső műveknek, alkotásoknak az 
Ajánlatkérő tulajdonába kell kerülniük, és a teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem 
alá eső alkotáson az Ajánlatkérő területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és 
harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, továbbá jogot szerez az alkotás 
(terv) átdolgozására. 
 
22. AZ AJÁNLATOK BENYÚJTÁSA 
 
Ajánlattevők az ajánlat benyújtása során legyenek figyelemmel a Kbt. 66. § (1)-(2) bekezdé-
sében, valamint a Kbt. 68. §-ában foglaltakra. 
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Az ajánlattételi határidő után beérkezett ajánlat esetén ajánlatkérő a 68. § (6) bekezdése sze-
rint jár el. 
 
Az Ajánlatokat személyesen vagy postai úton (tértivevénnyel) kell benyújtani az eljárást meg-
indító felhívásban megadott időpontig az ott megadott címre. A postai kézbesítés esetleges 
késedelmével kapcsolatos kockázatokat az Ajánlattevő viseli. 
 
Személyes ajánlattétel során az Ajánlat átvételét írásos elismervény igazolja. 
 
Postai kézbesítés útján való feladás esetén dupla csomagolást kér az ajánlatkérő. A külső 
csomagolás tartalmazhatja az egyéb postai jelzéseket. A postán feladott ajánlati példányokat 
tartalmazó csomag külső részén fel kell tüntetni: „Iktatóban nem bontható fel, azonnal a cím-
zetthez továbbítandó”. Ez esetben a külső borítékon a feladó neve stb. feltüntethető.  
 
Postai kézbesítés esetén ajánlattevő a közbeszerzési eljárás tárgyát a külső borítékon is 
tüntesse fel! 
 
Az ajánlat benyújtásának helye: ANPAST Europroject Szolgáltató Kft. székhelye (1122 
Budapest, Maros utca 19-21. VII. emelet, Maros utca Business Center) 
 
Az ajánlatok munkanapokon 9.00 és 15.00 óra között nyújthatók be, az ajánlattételi határidő 
napján 9.00 és az ajánlattétel határideje között. Amennyiben ettől eltérő időpontban történne 
az ajánlatok benyújtása a Gazdasági szereplők részéről, úgy kérjük ezt előzetesen telefonon 
egyeztetni szíveskedjenek a +36-1-696-16-27 telefonszámon. 
 
23. AZ AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK 
 
Ajánlatkérő az ajánlatok benyújtását ajánlati biztosíték nyújtásához köti, amelynek összege 
[5 000 000.-],-Ft. 
 
Az ajánlati biztosítékot ajánlattevőknek az ajánlati kötöttség beálltáig kell az ajánlatkérő ren-
delkezésére bocsátania. Az ajánlattevőnek igazolnia kell, hogy a biztosítékot az ajánlatkérő 
rendelkezésére bocsátotta. Az ajánlati biztosíték az ajánlati kötöttség megtartását biztosítja. 
 
Az ajánlati biztosíték a Kbt. 54. § (2) bekezdése szerinti formák valamelyikében nyújtható. 
Amennyiben az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő fizetési számlájára történő 
befizetésével kívánja nyújtani, úgy a biztosíték előírt összegét "Séd  kivitelezés - ajánlati 
biztosíték" megjelöléssel, az ajánlatkérő 10032000-00319841-30005204 számú számlájára 
kell átutalni. 
 
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a Kbt. 73. § (6) bekezdés b) pontja 
alapján, ha az ajánlati biztosítékot az előírt határidőre nem, vagy az előírtnál kisebb mérték-
ben bocsátják rendelkezésre, az az ajánlat érvénytelenségéhez vezet. 
 

Ha az ajánlattevő az ajánlatát az ajánlati kötöttség ideje alatt visszavonja vagy a szerződés 
megkötése az ajánlattevő érdekkörében felmerült okból hiúsul meg, az ajánlati biztosíték az 
ajánlatkérőt illeti meg, kivéve a 131. § (9) bekezdése szerinti esetben. Az ajánlati biztosíték az 
ajánlatkérőt illeti meg abban az esetben is, ha az ajánlattevő az ajánlati kötöttséggel terhelt 
ajánlatához az ajánlatkérő felhívására nem vagy nem megfelelően nyújtja be az egységes eu-
rópai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát alátámasztó igazolásokat, és ajánlata 
ezen okból érvénytelennek minősül. 
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24. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSHEZ ELŐÍRT TANÚSÍTVÁNYOK 
 
A nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell a szerződésben előírt tanúsítványokkal, a szerző-
dés előírásai szerint. Az előírt tanúsítványok:  
 
 MSZ EN ISO 14001:2005 rendszerszabvány szerinti környezetirányítási rendszer szerinti 

tanúsítvány alkalmazása vagy az Európai Unió más tagállamából származó a fentiekkel 
egyenértékű tanúsítvány, továbbá az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb 
bizonyítékainak alkalmazása. 

 MSZ EN ISO 9001:2009 rendszerszabvány szerinti minőségirányítási tanúsítvány 
alkalmazása vagy az Európai Unió más tagállamából származó a fentiekkel egyenértékű 
tanúsítvány, továbbá az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb 
bizonyítékainak alkalmazása. 

 MSZ 28001:2008 rendszerszabvány szerinti munkahelyi egészségvédelem és bizton-
sági irányítási rendszer szerinti tanúsítvány alkalmazása vagy az Európai Unió más tagál-
lamából származó a fentiekkel egyenértékű tanúsítvány, továbbá az egyenértékű minőség-
biztosítási intézkedések egyéb bizonyítékainak alkalmazása. 

törölt: 2004 
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D. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA 
 
1. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA AZ AJÁNLATKÉRŐ ÁLTAL 
 
Az Ajánlatkérő az Ajánlatokat az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában bontja fel az 
Ajánlati felhívásban megadott időpontban, az ott megadott címen. 
Az ajánlatok bontásánál a Kbt. 68. § (3) bekezdés rendelkezése értelmében csak az ajánlatké-
rő, az ajánlattevők (részvételre jelentkezők), valamint az általuk meghívott személyek, továb-
bá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban 
meghatározott szervek képviselői és személyek lehetnek jelen. 
 
Az ajánlatok bontásáról az ajánlatkérő jegyzőkönyvet vesz fel és küld meg az ajánlattevők-
nek. 
 
Az ajánlatok bontásra a Kbt. 68. §-a irányadó. 
 
2. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG 
 
A nyílt eljárásban az ajánlatkérő a felhívásban és a dokumentációban meghatározott 
feltételekhez (ajánlatkérő kötöttsége), az ajánlattevő pedig az ajánlatához (ajánlati kötöttség) 
az ajánlattételi határidő lejártától kötve van. Az ajánlati kötöttség időtartama annak kezdetétől 
számított hatvan nap (az ajánlati felhívás IV.2.6. pontjában  feltüntetett 2 hónap 60 napnak 
felel meg). 
 
Az ajánlatkérő az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül köteles elbírálni, az elbírálást 
olyan időtartam alatt kell elvégeznie, hogy az ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről való 
értesítésére az ajánlati kötöttség fennállása alatt sor kerüljön. 
 
Ha az ajánlatkérő az elbírálást nem tudja olyan időtartam alatt elvégezni, hogy az 
ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati kötöttség fennállása 
alatt sor kerüljön, ajánlatkérő felkérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott 
időpontig történő további fenntartására, az ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban nem 
haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított 60 napot. 
Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy 
kell tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. Amennyiben 
valamelyik ajánlattevő ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti 
időpontját követően az eljárás további részében az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül 
kell hagyni. 
 
Amennyiben az ajánlatkérő az előző bekezdés szerint felkéri az ajánlattevőket ajánlataik 
további fenntartására, és valamely vagy az összes ajánlattevő nem tartja fenn ajánlatát, a 
biztosítékot - a Kbt. 54. § (6) bekezdés alkalmazása nélkül - vissza kell fizetni az ajánlattevő 
nyilatkozatának kézhezvételét, illetve az eljárás eredményéről az ajánlattevőknek megküldött 
értesítést követő tíz napon belül. Az ajánlatukat fenntartó ajánlattevőket az ajánlatkérő a Kbt. 
70. § (2) bekezdése szerinti felkérésben felhívja az ajánlati kötöttség meghosszabbított idejére 
az addig érvényes biztosítékkal megegyező biztosíték fenntartására. 
 
Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt meg-
küldése napjától a nyertes ajánlattevő és - a Kbt. 131. § (4) bekezdés szerinti esetben - a má-
sodik legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további hatvan nappal meg-
hosszabbodik. 
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3. AZ AJÁNLATOK VIZSGÁLATA 
 
Az ajánlatok felbontása utáni bírálatakor történik az ajánlatok részletes ellenőrzése. 
Megvizsgálásra kerül, hogy az ajánlatok megfelelnek-e az ajánlati felhívásban, a 
dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 
 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az eljárás során az ajánlatok bírálata kapcsán a 
Kbt. 81. § (5) bekezdésben foglaltak szerint jár el. Ennek megfelelően az ajánlatok bírálatát 
csak az ajánlatok értékelését követően végzi el az értékelési sorrendben legkedvezőbb és az 
azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében. 
 
3.1 Hiánypótlás, felvilágosítás kérés 
 
Az ajánlatkérő köteles az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítani a 
hiánypótlás lehetőségét, valamint az ajánlatokban található, nem egyértelmű kijelentések, 
nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőktől felvilágosítást 
kérni. 
 
Mindaddig, amíg bármely ajánlattevő számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására 
határidő van folyamatban, az ajánlattevő pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az 
ajánlatkérő nem hívta fel hiánypótlásra. 
 
Az ajánlatkérő köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha a korábbi hiánypótlási 
felhívás(ok)ban nem szereplő hiányt észlelt. 
 
Ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során a Kbt. 71. § rendelkezései szerint biztosít lehetőséget 
hiánypótlásra. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdés szerinti korlátozást nem alkalmazza. 
 
A korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során már nem pótolhatók. 
 
3.2 Irreális ajánlati elem vizsgálata 
 
Az ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó 
adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni és erről a kérésről a többi ajánlattevőt 
egyidejűleg, írásban értesíteni, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára 
figyelemmel aránytalanul alacsony összeget tartalmaz az értékelési szempontként figyelembe 
vett ár vagy költség, vagy azoknak valamely önállóan értékelésre kerülő eleme tekintetében. 
 
Az aránytalanul alacsony ár indokolásával kapcsolatban ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 
Kbt. 72. §-ában, valamint a 322/2015. (X. 30.) Kr. 25. §-ában foglaltakra. 
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E. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE  
 
Ajánlatkérő az ajánlatokat az ajánlati felhívásban ismertetett szempont alapján értékeli, az 
alábbiakban ismertetett módszerek szerint. 
 
Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésének szabályozása értel-
mében az ajánlatkérő építési beruházásra irányuló közbeszerzés esetén szakmai ajánlatot kér 
be, amelyet a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont és a megvalósítandó építmény 
vagy elvégzendő építési tevékenység - ideértve a Kbt. 1. mellékletében meghatározott tevé-
kenységeket is - minőségének értékelésére alkalmas részszempontok szerint vizsgál. 
 
A szakmai ajánlat az ajánlattevő ajánlati nyilatkozata (2/A. számú nyilatkozatminta). 
 
Ajánlatkérő az alábbiak szerint határozza meg az egyes részszempontokat, és az azok alapján 
történő értékelés módszerét. 
 
Az értékelés szempontja, az ajánlatok értékelése és összehasonlítása 
 
A Kbt. 67. § (2) bekezdésében foglaltak alapján megfelelőnek talált ajánlatokat az ajánlatkérő 
a Kbt. 76. § (2) bekezdésének c) pontja szerinti - a legjobb ár-érték arányt megjelenítő, az árat 
is magában foglaló - értékelési szempontok alapján értékeli. 
 
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pont-
szám alsó határa 0 pont, felső határa 10 pont. 
 
Az ajánlatok értékelése során alkalmazott módszerek részletes ismertetése: 
 
1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) 
 
Az ajánlattevőknek egyösszegű, forintban kifejezett, nettó ajánlati árat kell megadni. 
 
Az ajánlatok összehasonlításának alapja az egyösszegű nettó ajánlati ár. Az ellenszolgáltatás 
összegét (ajánlati ár) az ajánlati felhívás II.2.5) pontjában meghatározott teljes mennyiségre 
vonatkozóan, az ajánlat részeként benyújtandó felolvasólapon, nettó összegben, HUF mérték-
egységben, egy számadattal kifejezve kell megadni. 
 
Az ajánlattevő által megadott ajánlati ár meghatározása oly módon történjen, hogy az ár tar-
talmazza a közbeszerzési dokumentációban előírt műszaki tartalomnak és egyéb feltételrend-
szernek megfelelő építési beruházás maradéktalan megvalósításával összefüggésben felmerü-
lő valamennyi költséget. 
 
A megajánlott ellenszolgáltatásnak a vállalkozási szerződésben rögzített feladatok megvalósí-
tásával összefüggő valamennyi költséget tartalmaznia kell, így az ajánlati áron felül költség, 
díjazás, stb. semmilyen más jogcímen nem számolható el. 
 
Az ajánlatok értékelése az 1. értékelési szempont vonatkozásában a fordított arányosítás rela-
tív értékelési módszerével történik, amelynek értelmében a legalacsonyabb érték a legkedve-
zőbb. 
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Ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi 
ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan ará-
nyosan számolja ki a pontszámokat. 
 
A pontozás képlete: P= (Alegjobb/Avizsgált) x (Pmax - Pmin) + Pmin 

Ahol P: A vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma. 

P max: A pontskála felső határa. 

P min: A pontskála alsó határa. 

Alegjobb: A legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: A vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 
A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szem-
pontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21. 1.b.ba pont szerinti képlet 
alapján) 
 
Amennyiben a fentiekben meghatározott módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkez-
nek, ajánlatkérő azokat - további kerekítés nélkül - két tizedes jegyig veszi figyelembe. 
 
Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki 
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 
(jelen pont vonatkozásában a továbbiakban: Rendelet) 25. § (1) bekezdésében foglalt jogsza-
bályi előírások értelmében amennyiben a rezsióradíj mértéke az eljárásban a Kbt. 76. §-a sze-
rint önállóan értékelésre kerül, aránytalanul alacsony árajánlatnak minősül, ha az ajánlattevő 
által alkalmazott rezsióradíj alacsonyabb az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság ajánlása 
alapján az építésügyért felelős miniszter rendeletében megállapított minimális építőipari re-
zsióradíj mértékénél. 
 
A Rendelet (1) bekezdésében foglalton kívüli esetekben az ajánlatkérő a Kbt. 72. § (1) bekez-
dése szerinti indokolás kérése keretében arra vonatkozóan is tájékoztatást kér, hogy az arány-
talanul alacsony árat benyújtó ajánlattevő az ajánlatában milyen összegű rezsióradíjjal szá-
molt, és a rezsióradíj kiszámításakor egyes - az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 
191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint az építőipari minimális rezsi-
óradíj elemeit képező - költségeket milyen összeggel és módon vett figyelembe. Ha az aján-
lattevő által alkalmazott rezsióradíj alacsonyabb, mint az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizott-
ság ajánlása alapján az építésügyért felelős miniszter rendeletében megállapított minimális 
építőipari rezsióradíj mértéke, az ajánlatkérő különös figyelemmel vizsgálja a Kbt. 72. § (4) 
bekezdése szerinti körülmények fennállását. 
 
Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 3. § (6) be-
kezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében a kivitelezési szerződés megkötésekor az 
aránytalanul alacsony ár vizsgálata során az építésügyért felelős miniszter által működtetett 
honlapon található elektronikus költségvetési kiírási programban meghatározott élőmunka 
szükségleti normatívákat irányadónak lehet tekinteni. 
 
2. A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalatának bemutatá-
sa 
 
Ajánlatkérő ebben az értékelési szempontban - a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (2) 
bekezdésének c) pontjában foglalt jogszabályi előírások figyelembe vételével - azt kívánja 
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értékelni, hogy az ajánlattevő a megfelelő minőségű, a vízminőség-védelmi és a tájvédelmi 
elvárásoknak leginkább megfelelő munkavégzéshez rendelkezik-e olyan szakmai tapasztalat-
tal bíró irányító személyzettel, amely jelentős hatással lehet a szerződés teljesítésének színvo-
nalára. 
 
A szerződés teljesítésében részt vevő egyes szakemberek vonatkozásában releváns tevékeny-
ségeket az ajánlattevőnek oly módon szükséges bemutatnia, hogy abból az ajánlatkérő által az 
adott értékelési szempont körében vizsgált szakmai tapasztalat egyértelműen megállapítható 
legyen. Az ehhez szükséges valamennyi adat és információ teljes körű rendelkezésre bocsátá-
sa, valamint - kétség esetén - az ajánlattevő által benyújtott adatok és információk helytálló-
ságának bizonyítása az ajánlattevő felelőssége! 
 
A nyertes ajánlattevő a 2. értékelési szempont kapcsán bemutatott szakemberekkel köteles a 
szerződést teljesíteni! 
 
Ajánlatkérő a jelen értékelési szempont körében kizárólag az ajánlattevő által az ajánlati fel-
hívás III.1.3) pontja MSZ2 alpontjának 1-3. francia bekezdésében részletezett alkalmassági 
minimumkövetelményeknek történő megfelelés vonatkozásában megnevezett műszaki szak-
emberek - az alkalmassági minimumkövetelményekhez viszonyítva eltérő - szakmai többlet 
tapasztalatát vizsgálja. 
 
Ajánlatkérő a fentiekben részletezett információkkal összefüggésben tájékoztatja az ajánlatte-
vőket, hogy az egyes értékelési alszempontok körében legfeljebb 3 szakember mutatható be. ,  
 
 
Az ajánlatban bemutatott szakemberek szakmai tapasztalatának értékelése: 
 
Az 2.1-2.4 számú értékelési szempont értékelésének módszere: A Közbeszerzési Hatóság út-
mutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazá-
sáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21. 1.b.bb pont szerinti képlet alapján) 
A Kbt. 77. § (1) szerinti rendelkezés a 2.1. értékelési szempontra: Az ajánlati elem azon leg-
kedvezőbb szintje, amelyre és az annál kedvezőbb vállalásokra ajánlatkérő egyaránt a fenti-
ekben hivatkozott ponthatár felső határával (10 pont) azonos számú pontot ad: 36 hónap. 
Amennyiben megajánlott szakember nem rendelkezik az ajánlat beadásakor MV-VZ vagy 
MV-VZ-A felelős műszaki vezetői jogosultsággal, ajánlattevő a 2.1. értékelési szempontra 0 
pontot kap.   
A Kbt. 77. § (1) szerinti rendelkezés a 2.2 értékelési szempontra: Az ajánlati elem azon leg-
kedvezőbb szintje, amelyre és az annál kedvezőbb vállalásokra ajánlatkérő egyaránt a fenti-
ekben hivatkozott ponthatár felső határával (10 pont) azonos számú pontot ad: 8 hónap. 
Amennyiben megajánlott szakember nem rendelkezik az MSZ.2.1. pont szerinti alkalmassá-
gon túli szakmai tapasztalattal, ajánlattevő a 2.2. értékelési szempontra 0 pontot kap.   
A Kbt. 77. § (1) szerinti rendelkezés a 2.3 értékelési szempontra: Az ajánlati elem azon leg-
kedvezőbb szintje, amelyre és az annál kedvezőbb vállalásokra ajánlatkérő egyaránt a fenti-
ekben hivatkozott ponthatár felső határával (10 pont) azonos számú pontot ad: 60 hónap. 
Amennyiben megajánlott szakember nem rendelkezik az MSZ.2.2. pont szerinti alkalmassá-
gon túli szakmai tapasztalattal, ajánlattevő a 2.3. értékelési szempontra 0 pontot kap.   
A Kbt. 77. § (1) szerinti rendelkezés a 2.4 értékelési szempontra: Az ajánlati elem azon leg-
kedvezőbb szintje, amelyre és az annál kedvezőbb vállalásokra ajánlatkérő egyaránt a fenti-
ekben hivatkozott ponthatár felső határával (10 pont) azonos számú pontot ad: 60 hónap. 
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Amennyiben megajánlott szakember nem rendelkezik az MSZ.2.3. pont szerinti alkalmassá-
gon túli szakmai tapasztalattal, ajánlattevő a 2.4. értékelési szempontra 0 pontot kap. 
 
A pontozás képlete: P= (Avizsgált/Alegjobb) x (Pmax-Pmin)+Pmin 
Ahol P: A vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma. 
P max: A pontskála felső határa. 
P min: A pontskála alsó határa. 
Alegjobb: A legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: A vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 
A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szem-
pontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21. 1.b.bb pont szerinti képlet 
alapján) 
 
Amennyiben ajánlattevő az értékelési szempont tekintetében az előírt 1-1 főnél több szakem-
bert jelöl meg, ajánlatkérő a sorszámozás szerinti előbb megjelölt szakembert veszi figyelem-
be az értékelés során, amennyiben ajánlattevő nem látja el sorszámmal a szakembereket, úgy 
azt a szakembert fogja az értékelés során ajánlatkérő figyelembe venni, aki a neve kezdőbetű-
je szerint alfabetikus sorrendben előbb áll. 
 
Ajánlatkérő az ajánlatoknak az értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeit az ajánlati fel-
hívásban meghatározott ponthatárok között értékeli az általa meghatározott módszerrel, majd 
az egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot megszorozza a súlyszámmal, a szorza-
tokat pedig ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat a legkedvezőbb, amelynek az 
összpontszáma a legnagyobb. 
 
Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb 
ajánlatot tette és ajánlata érvényes. 
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F. AZ ELJÁRÁS LEZÁRÁSA 
 

1. A SZERZŐDÉS ODAÍTÉLÉSÉNEK FELTÉTELEI 
 
Az Ajánlatkérő azzal az Ajánlattevővel köt szerződést, aki a legjobb ár-érték arányt megjele-
nítő értékelési szempont alapján a legkedvezőbb ajánlatot tette és az ajánlata érvényes, vagy - 
a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánla-
tot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról  szóló írásbeli összege-
zésben megjelölte. 
 
2. ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS KIKÜLDÉSE 
 
Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott 
minta szerint írásbeli összegezést készít az ajánlatokról. Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálá-
sának befejezésekor az írásbeli összegezést minden ajánlattevő részére egyidejűleg elsődlege-
sen legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott elektronikus levél (e-mail), 
másodlagosan (amennyiben az elsődleges kapcsolattartási forma akadályba ütközik) telefaxon 
megküldi. 
 
Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásáról készített írásbeli összegezést az ajánlattevők részére 
történő megküldésétől számított huszadik napig egy alkalommal jogosult módosítani, szükség 
esetén az érvénytelenségről szóló tájékoztatást visszavonni, továbbá a már megkötött szerző-
déstől elállni, illetve ha az eredeti állapot nem állítható helyre, a szerződést azonnali hatállyal 
felmondani, ha az eredmény megküldését követően észleli, hogy az eredmény (eredményte-
lenség) jogszabálysértő volt és a módosítás a jogszabálysértést orvosolja. Az ajánlatkérő a 
módosított írásbeli összegezést köteles faxon vagy elektronikus úton haladéktalanul, egyidejű-
leg az összes ajánlattevőnek megküldeni. 
 
3 IRATBETEKINTÉS 
 
Az adott eljárásban részt vett ajánlattevő az ajánlatok elbírálásáról készített összegezés meg-
küldését követően kérheti, hogy más gazdasági szereplő ajánlatának - ideértve a hiánypótlást, 
felvilágosítást, valamint a 72. § szerinti indokolást is - üzleti titkot nem tartalmazó részébe 
betekinthessen. Az iratbetekintésre vonatkozó kérelemben a gazdasági szereplő köteles meg-
jelölni, hogy milyen feltételezett jogsértés kapcsán, az ajánlat mely részébe kíván betekinteni. 
Az iratbetekintést Ajánlatkérő munkaidőben (9 és 17 óra között, pénteken, illetve (adott eset-
ben) szombati munkanapon 9 és 15 óra közötti időpontban) a kérelem beérkezését követő két 
munkanapon belül biztosítja. A betekintést az ajánlatkérő a gazdasági szereplő által megjelölt 
feltételezett jogsértéshez kapcsolódó jogérvényesítéséhez szükséges mértékben köteles bizto-
sítani. Más gazdasági szereplő ajánlatának teljes körű átvizsgálása a betekintés körében nem 
lehetséges. 
 
Ajánlatkérő az iratokból történő másolásra nem biztosít lehetőséget. 
 
Az iratbetekintésen az ajánlattevő eredeti meghatalmazással igazolt képviseletre felhatalma-
zott képviselője vehet részt. 
 
Ajánlatkérő másolatot nem készít, az ajánlattevő képviselőjének kizárólag jegyzetek készíté-
sére van lehetősége. 
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4. SZERZŐDÉS 
 
A Kbt. 131. § (1) és (4) bekezdésére tekintettel az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével – 
közös ajánlattétel esetén a nyertes ajánlattevőkkel – kötheti meg a szerződést, vagy – a nyertes 
visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevő-
nek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli össze-
gezésben megjelölte. 
Külföldi adóilletőségű nyertes Ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatal-
mazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül 
beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igény-
bevétele nélkül. 
 
5. BIZTOSÍTÉKOK 
 
A nyertes Ajánlattevőnek a Szerződéses Megállapodásban foglalt biztosítékokat kell nyújta-
nia. 
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1. sz. nyilatkozatminta 

FELOLVASÓLAP 

Vállalkozási szerződés keretében a „Séd-Nádor-Gaja vízrendszer rehabilitációja I. ütem” 
KEHOP-1.5.0.-15-2015-00001 azonosítószámú projekt során tervezési és kivitelezés felada-

tok ellátása FIDIC Sárga könyv szerint 

 
Ajánlattevő neve  

Székhelye  

Telefon- és telefaxszáma  

E-mail címe  

Kapcsolattartó személy neve, 
telefon- és/vagy telefaxszáma 
és/vagy e-mail címe 

 

 
Közös Ajánlattevők esetén a tagok adatai: 

Neve:  

Székhelye:  

Telefonszáma:  

Telefaxszáma:  

E-mail címe:  

 
Szükség esetén a felolvasólap további táblázatokkal bővíthető. Közös ajánlattétel hiányában 
az adatok helyét kérjük kihúzni! 
 
Vezető tag megjelölése: 

Neve:  

Székhelye:  

 
Azok a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre 
kerülnek: 
 

1. Egyösszegű nettó vállalkozói díj (Nettó, HUF) 
nettó ………………………… 

HUF 

A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalatának 
bemutatása 

2.1. MSZ2.1. alkalmasság igazolására bemutatott 
szakember M2.1 alk. köv.-en felüli vízépítési építési 
munkákból származó és/vagy azzal egyenértékű 
többlet szakmai tapasztalata. (hónap) Maximum 
összesen 36 hónap 

………………. hónap 

2.2. MSZ2.1. alkalmasság igazolására bemutatott 
szakember vízépítési projektben és/vagy azzal 
egyenértékű projektben projektvezetőként szerzett 

………………. hónap 

törölt: MV-VZ felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzését 
követően szerzett, az 

törölt: FIDIC Sárga vagy Piros könyv szerződéses feltételek 
szerint megvalósított 
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többlet szakmai tapasztalata. (hónap) Maximum 
összesen 8 hónap. 

2.3. M2.2. alkalmasság igazolására bemutatott 
szakember vízépítési munkák (munka jellege) 
és/vagy azzal egyenértékű munka minőségügyi 
irányításában szerzett többlet szakmai 
tapasztalata. (hónap) Maximum összesen 60 hónap  

………………. hónap 

2.4. M2.3. alkalmasság igazolására bemutatott 
szakember vízépítési munkák (munka jellege) 
és/vagy azzal egyenértékű munkák tervezésben 
szerzett többlet szakmai tapasztalata. (hónap) 
Maximum összesen 60 hónap  

………………. hónap 

* A Dokumentáció IV. (Egyösszegű Ajánlati Ár kötet) Egyösszegű Ajánlati Ár (nettó) sorában 
szereplő nettó összegnek és a felolvasólapon szereplő Egyösszegű Ajánlati Árnak (nettó 
HUF), mint vállalkozási díjnak meg kell egyeznie!  
** A megfelelő szövegrész aláhúzandó, vagy a nem releváns rész törlendő/áthúzandó. 
 
Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő cégszerű aláírása szükséges! 
 
Kelt: …………., ………  év …………..  hó  …  nap 
 

….............................. 
cégszerű aláírás(ok) 
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2/A. sz. nyilatkozatminta 

 
AJÁNLATI NYILATKOZAT 

Vállalkozási szerződés keretében a „Séd-Nádor-Gaja vízrendszer rehabilitációja I. ütem” 
KEHOP-1.5.0.-15-2015-00001 azonosítószámú projekt során tervezési és kivitelezés felada-

tok ellátása FIDIC Sárga könyv szerint 

 
Az Önök Ajánlati felhívására a fenti közbeszerzésre vonatkozóan, alulírott‚ 
…………………………………………mint a(z) 
……………………………………….………… (cégnév) ajánlattevő jelen közbeszerzési el-
járásban nyilatkozattételre jogosult képviselője ezennel kijelentem, hogy az ajánlati felhívás-
ban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés 
és műszaki leírás gondos áttanulmányozását követően – a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglal-
taknak megfelelően – az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, az esetleges módosítások-
ban, kiegészítő tájékoztatásokban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és 
azokat a szerződéstervezettel együtt jelen nyilatkozattal elfogadjuk. 
 
Kijelentem, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőként kiválasztásra kerülünk, a tárgyi közbe-
szerzési eljárás szerinti munkára vonatkozó szerződést megkötjük és a szerződést az ajánlati 
felhívásban, a dokumentációban, a kiegészítő tájékoztatásban és a szerződéstervezetben foglal-
taknak megfelelően, fenntartások és korlátozások nélkül a felolvasólapon megjelölt ajánlati 
árért teljesítjük a következő megajánlások vállalásával: 
 

A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalatának 
bemutatása 

2.1. MSZ2.1. alkalmasság igazolására bemutatott 
szakember M2.1 alk. köv.-en felüli vízépítési építési 
munkákból származó és/vagy azzal egyenértékű 
többlet szakmai tapasztalata. (hónap) Maximum 
összesen 36 hónap  

………………. hónap 

2.2. MSZ2.1. alkalmasság igazolására bemutatott 
szakember vízépítési projektben és/vagy azzal 
egyenértékű projektben projektvezetőként szerzett 
többlet szakmai tapasztalata. (hónap) Maximum 
összesen 8 hónap. 

………………. hónap 

2.3. M2.2. alkalmasság igazolására bemutatott 
szakember vízépítési munkák (munka jellege) 
és/vagy azzal egyenértékű munka minőségügyi 
irányításában szerzett többlet szakmai 
tapasztalata. (hónap) Maximum összesen 60 hónap   

………………. hónap 

2.4. M2.3. alkalmasság igazolására bemutatott 
szakember vízépítési munkák (munka jellege) 
és/vagy azzal egyenértékű munkák tervezésben 
szerzett többlet szakmai tapasztalata. (hónap) 
Maximum összesen 60 hónap  

………………. hónap 

 

törölt: MV-VZ felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzését 
követően szerzett, az 

törölt: FIDIC Sárga vagy Piros könyv szerződéses feltételek 
szerint megvalósított 

törölt: ) 
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Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő köteles ezt a nyilatkozatot külön-külön 
megtenni! 
 
Kelt: …………., ………  év …………..  hó  …  nap 
 

….............................. 
cégszerű aláírás 
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2/B. sz. nyilatkozatminta 
 

AJÁNLATI NYILATKOZAT FÜGGELÉKE 
 

Vállalkozási szerződés keretében a „Séd-Nádor-Gaja vízrendszer rehabilitációja I. 
ütem” KEHOP-1.5.0.-15-2015-00001 azonosítószámú projekt során tervezési és kivitele-

zés feladatok ellátása FIDIC Sárga könyv szerint 
 

Projekt kód: KEHOP-1.4.0-15-2015-00009 
 

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 

……………* 
……………* 

Mérnök megnevezése és címe 1.1.2.4 és  
1.3 

…………………………. 

Megvalósítás időtartama  1.1.3.3 22 hónap 
Jótállási időszak  1.1.3.7 ajánlattevő megajánlása szerinti hónap 
Elektronikus kommunikáció rend-
szerei  

1.3 telefax, legalább fokozott biztonságú 
elektronikus aláírással ellátott elektro-
nikus 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 pénz-

nemben, ahogyan a Szerződéses Ár fi-
zetendő 

Rendes munkaidő  6.5 A munkaidőt a Vállalkozó határozza 
meg a Különös Feltételekben részlete-
zett korlátozások figyelembevételével 

Az előre nem látható hibák, mulasz-
tások és hiányosságok értesítésének 
időszaka a Megrendelő Követelmé-
nyeiben 

5.1 A különös feltételek 1.9. pontja szerint 

Késedelmi kötbér mértéke  8.7 és  
14.15 (b) 

A Szerződéses Ár 0,5 %-a naponta  

Késedelmi kötbér összegének felső 
határa  

8.7 A Szerződéses Ár 10 %-a 

Az Előleg teljes mértéke 14.2 A Szerződéses Árra eső elszámolható 
költség maximum 50%-a olyan pénz-
nemben, ahogyan a Szerződés Elfoga-
dott Végösszege fizetendő  

Levonások mértéke 14.2 Az igénybe vett előleg %-os mértéké-
nek megfelelő % 

 
Közbenső kimutatások minimális 

 
14.6 

 
A Szerződéses Ár 10 %-a 
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Megnevezés: Alcikkely: Adat: 
értéke 
 
Kifizetés pénzneme  

 
14.15 

 
magyar forint 

 
Biztosítás benyújtásának határidejei: 
(a) a biztosítás megkötésének igazo-
lása  
(b) a vonatkozó kötvények  

 
 
18.1 
 
18.1 

 
 
A szerződéskötés időpontjában 
 
 

 
Harmadik fél biztosítás minimális 
összege  

 
18.3 

 
Szerződéskötés időpontjára 200 millió 
Ft/év és 50 millió Ft/káresemény mér-
tékű vagyoni és egyben nem vagyoni 
kárértékre vonatkozó közbeszerzés tár-
gyára vonatkozó építési-szerelési fele-
lősségbiztosítással, melyen belül a ter-
vezésre vonatkozó mérték minimum 
40.000.000,- Ft/év és minimum 
10.000.000,- Ft/káresemény. 

 
 
* Az Ajánlattevő tölti ki. A Megvalósítás időtartama és a Jótállási időszak esetében csak ak-
kor, ha ezek részszempontok. 
Kelt: 
 ……………………………… 
 cégszerű aláírás 
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3. sz. nyilatkozatminta 
 

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT 
A KBT. 66. § (4) BEKEZDÉSE SZERINT, ILLETVE AZ AJÁNLATI FELHÍVÁS 

III.2.2 PONTJÁBAN MEGHATÁROZOTT BIZTOSÍTÉKOK HATÁRIDŐRE 
TÖRTÉNŐ RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁRÓL 

 
Vállalkozási szerződés keretében a „Séd-Nádor-Gaja vízrendszer rehabilitációja I. ütem” 

KEHOP-1.5.0.-15-2015-00001 azonosítószámú projekt során tervezési és kivitelezés felada-
tok ellátása FIDIC Sárga könyv szerint 

 
Alulírott ....................................... mint a(z) ………………………………………. (cégnév) 
ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője az alábbiak 
szerint nyilatkozom  
 
1. A Kbt. 66. § (4) bekezdése tekintetében nyilatkozom, hogy társaságunk a kis- és középvál-

lalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint 
 

- mikrovállalkozásnak,  
- kisvállalkozásnak, 
- középvállalkozásnak minősül,  
- nem tartozik a felsorolt kategóriák egyikébe sem1. 

 
2. Nyilatkozom továbbá arról, hogy legkésőbb a szerződés hatálybalépésekor a szerződéster-

vezet/felhívás szerinti teljesítési biztosítékot, a teljesítés időpontjában a szerződésterve-
zet/felhívás szerinti jótállási biztosítékot Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátjuk. 

 
3. A Kbt. 134. § (5) bekezdése szerint nyilatkozom, hogy a Kbt. 134. § (4) bekezdése szerin-

ti biztosítékokat határidőre nyújtani fogom, illetve – szállító előleg visszafizetési biztosí-
ték nyújtása hiányában – tudomásul veszem a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. mel-
léklet 134.4. pontja alkalmazását. 

 
* A megfelelő rész kitöltendő/aláhúzandó, vagy a nem kívánt rész törlendő/áthúzandó! 
 
Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő köteles ezt a nyilatkozatot külön-külön 
megtenni! 
 
Kelt: …………., ………  év …………..  hó  …  nap 
 

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

 

                                                
1 A megfelelő rész aláhúzandó 
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4. sz. nyilatkozatminta 
 

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT 
a Kbt. 67. § (4) bekezdése, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekez-

dése alapján 
 

Vállalkozási szerződés keretében a „Séd-Nádor-Gaja vízrendszer rehabilitációja I. ütem” 
KEHOP-1.5.0.-15-2015-00001 azonosítószámú projekt során tervezési és kivitelezés felada-

tok ellátása FIDIC Sárga könyv szerint 
 

 
Alulírott‚........................... mint a(z) ……………………………………….………… (cégnév) 
ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője nyilatko-
zom, hogy nem veszünk igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § szerinti kizáró okok hatá-
lya alá eső alvállalkozót. 
 
Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő köteles ezt a nyilatkozatot felhívására meg-
tenni! 
 
Kelt: …………., ………  év …………..  hó  …  nap 
 

….............................. 
cégszerű aláírás 
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5/A. sz. nyilatkozatminta 

 
SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 

 
Vállalkozási szerződés keretében a „Séd-Nádor-Gaja vízrendszer rehabilitációja I. ütem” 

KEHOP-1.5.0.-15-2015-00001 azonosítószámú projekt során tervezési és kivitelezés felada-
tok ellátása FIDIC Sárga könyv szerint 

 
I. Általános információk: 
 

Szakember pozíciója*: MSZ2.1. 

Szakember neve:  

Szakember releváns végzettsége:  

Szakember releváns jogosultsága és 
névjegyzéki száma (adott esetben): 

 

 
II. Jelenlegi munkahely(ek): 

 

Jelenlegi munkahely(ek) 
Jogviszony jellege  

(munkaviszony, megbízás, stb.) 

Jogviszony időtar-
tama 

(év/hó/nap-tól 
év/hó/nap-ig) 

   

 
III. Korábbi munkahely(ek) időrendi sorban: 

 

Korábbi munkahely(ek) 
Jogviszony jellege  

(munkaviszony, megbízás, stb.) 

Jogviszony időtar-
tama 

(év/hó/nap-tól 
év/hó/nap-ig) 

   

 

SZAKMAI GYAKORLAT IGAZOLÁSA – A 2.1. SZ. ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT 
ALSZEMPONTJÁRA TETT MEGAJÁNLÁS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ SZAKMAI 

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

 

A szakmai gyakorlat ismertetése olyan részletességgel 
amelyből a 2.1. sz. részszempont vonatkozó alszempontja 
szerinti tartalmi követelmények fennállása megállapítható 

A 2. sz. részszem-
pont azon 

alszempontja*, 
amelyre tett meg-
ajánlás alapjául a 

bemutatásra kerülő 
szakmai tapasztalat  

1.   
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2.   
3.   
4.   
5.   

 
SZAKMAI GYAKORLAT IGAZOLÁSA – A 2.2. SZ. ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT 

ALSZEMPONTJÁRA TETT MEGAJÁNLÁS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ SZAKMAI 
TAPASZTALAT 

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

A szakmai gyakorlat ismertetése olyan részletességgel 
amelyből a 2.2. sz. részszempont vonatkozó alszempontja 
szerinti tartalmi követelmények fennállása megállapítható 

A 2. sz. részszempont azon 
alszempontja*, amelyre tett 

megajánlás alapjául a bemuta-
tásra kerülő szakmai tapaszta-

lat  
  
  
  
  
  
 
Egyéb képességek:  
 
Szakértelem: 
 
* A 2. sz. részszempont releváns alszempontjának számát kérjük feltüntetni. 
 
Kelt: …………., ………  év …………..  hó  …  nap 

….............................. 
s.k. aláírás 
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5/B. sz. nyilatkozatminta 
 

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 
 

Vállalkozási szerződés keretében a „Séd-Nádor-Gaja vízrendszer rehabilitációja I. ütem” 
KEHOP-1.5.0.-15-2015-00001 azonosítószámú projekt során tervezési és kivitelezés felada-

tok ellátása FIDIC Sárga könyv szerint 
 
IV. Általános információk: 
 

Szakember pozíciója*: MSZ2.2 

Szakember neve:  

Szakember releváns végzettsége:  

Szakember releváns jogosultsága és 
névjegyzéki száma (adott esetben): 

 

 
V. Jelenlegi munkahely(ek): 

 

Jelenlegi munkahely(ek) 
Jogviszony jellege  

(munkaviszony, megbízás, stb.) 

Jogviszony időtar-
tama 

(év/hó/nap-tól 
év/hó/nap-ig) 

   

 
VI. Korábbi munkahely(ek) időrendi sorban: 

 

Korábbi munkahely(ek) 
Jogviszony jellege  

(munkaviszony, megbízás, stb.) 

Jogviszony időtar-
tama 

(év/hó/nap-tól 
év/hó/nap-ig) 

   

 
SZAKMAI GYAKORLAT IGAZOLÁSA – AZ ALKALMASSÁG KÖRÉBEN 

ÉRTÉKELT SZAKMAI TAPASZTALAT ISMERTETÉSE** 
(Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 

Mettől meddig (év, hó-
nap) 

Ellátott funkciók, feladatok, kifejtett tevékenység bemutatása 

[év/hónap]-[év/hónap]  
[év/hónap]-[év/hónap]  

 

SZAKMAI GYAKORLAT IGAZOLÁSA – A 2.3. SZ. ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT 
ALSZEMPONTJÁRA TETT MEGAJÁNLÁS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ SZAKMAI 

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

 A szakmai gyakorlat ismertetése olyan részletességgel A 2. sz. részszem-
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amelyből a 2.3. sz. részszempont vonatkozó alszempontja 
szerinti tartalmi követelmények fennállása megállapítható 

pont azon 
alszempontja***, 
amelyre tett meg-
ajánlás alapjául a 

bemutatásra kerülő 
szakmai tapasztalat  

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   

 
Egyéb képességek:  
 
Szakértelem: 
 
Kelt: …………., ………  év …………..  hó  …  nap 

….............................. 
s.k. aláírás 
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5/C. sz. nyilatkozatminta 
 

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 
 

Vállalkozási szerződés keretében a „Séd-Nádor-Gaja vízrendszer rehabilitációja I. ütem” 
KEHOP-1.5.0.-15-2015-00001 azonosítószámú projekt során tervezési és kivitelezés felada-

tok ellátása FIDIC Sárga könyv szerint 
 
VII. Általános információk: 
 

Szakember pozíciója*: MSZ2.3 

Szakember neve:  

Szakember releváns végzettsége:  

Szakember releváns jogosultsága és 
névjegyzéki száma (adott esetben): 

 

 
VIII. Jelenlegi munkahely(ek): 

 

Jelenlegi munkahely(ek) 
Jogviszony jellege  

(munkaviszony, megbízás, stb.) 

Jogviszony időtar-
tama 

(év/hó/nap-tól 
év/hó/nap-ig) 

   

 
IX. Korábbi munkahely(ek) időrendi sorban: 

 

Korábbi munkahely(ek) 
Jogviszony jellege  

(munkaviszony, megbízás, stb.) 

Jogviszony időtar-
tama 

(év/hó/nap-tól 
év/hó/nap-ig) 

   

 
SZAKMAI GYAKORLAT IGAZOLÁSA – AZ ALKALMASSÁG KÖRÉBEN 

ÉRTÉKELT SZAKMAI TAPASZTALAT ISMERTETÉSE** 
(Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 

Mettől meddig (év, hó-
nap) 

Ellátott funkciók, feladatok, kifejtett tevékenység bemutatása 

[év/hónap]-[év/hónap]  
[év/hónap]-[év/hónap]  

 

SZAKMAI GYAKORLAT IGAZOLÁSA – A 2.4. SZ. ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT 
ALSZEMPONTJÁRA TETT MEGAJÁNLÁS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ SZAKMAI 

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

 A szakmai gyakorlat ismertetése olyan részletességgel A 2. sz. részszem-
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amelyből a 2.4. sz. részszempont vonatkozó alszempontja 
szerinti tartalmi követelmények fennállása megállapítható 

pont azon 
alszempontja***, 
amelyre tett meg-
ajánlás alapjául a 

bemutatásra kerülő 
szakmai tapasztalat  

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   

 
Egyéb képességek:  
 
Szakértelem: 
 
Kelt: …………., ………  év …………..  hó  …  nap 

….............................. 
s.k. aláírás 
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6. sz. nyilatkozatminta 
 

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT 
az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet(ek) megjelöléséről 

(Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján) 
 

Vállalkozási szerződés keretében a „Séd-Nádor-Gaja vízrendszer rehabilitációja I. 
ütem” KEHOP-1.5.0.-15-2015-00001 azonosítószámú projekt során tervezési és 

kivitelezés feladatok ellátása FIDIC Sárga könyv szerint 
 
Alulírott ....................................... mint a(z) ………………………………………. (cégnév) 
ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője azt a nyilat-
kozatot teszem, hogy az általam képviselt ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az 
alkalmasság igazolásához az alábbi szervezete(ke)t kívánja igénybe venni (megjelölve az al-
kalmassági követelmény(eke)t, melynek igazolása érdekében ezen szervezet erőforrására tá-
maszkodik)2: 
 

Kapacitást biztosító 
szervezet/személy [Név, 

székhely] 

Az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével* 
azon alkalmassági követelmény(ek), amelynek igazolása ér-
dekében ezen szervezet erőforrására, vagy arra is támasz-

kodunk 

  

 
(A táblázat további sorokkal bővíthető.) 
 
*A biztosított kapacitás(ok)at [GP1. és/vagy MSZ1. és/vagy MSZ.2.1/2/3 pontok és vagy a 
Kbt. 65. § (1) c) pont megjelölésével] szükséges feltűntetni! 
 
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján a (8) bekezdésben foglalt eset kivételével egyúttal csatol-
juk a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) olyan szerződéses vagy előszerződés-
ben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés 
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének idő-
tartama alatt. 
 

VAGY** 
 
Nyilatkozunk, hogy az alkalmasság igazolásához kapacitást nyújtó szervezetet nem kívánunk 
igénybe venni. 
 
Kelt: …………., ………  év …………..  hó  …  nap 
 

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

                                                
2 Nemleges nyilatkozat esetén kérjük, ezt jelölni szíveskedjenek! 

 

törölt: 1
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7. sz. nyilatkozatminta 

 
NYILATKOZAT FOLYAMATBAN LÉVŐ VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSI ELJÁRÁSRÓL 

 
 

Vállalkozási szerződés keretében a „Séd-Nádor-Gaja vízrendszer rehabilitációja I. 
ütem” KEHOP-1.5.0.-15-2015-00001 azonosítószámú projekt során tervezési és 

kivitelezés feladatok ellátása FIDIC Sárga könyv szerint 
 

Alulírott‚ …………………………………………, mint a(z) ……………………………. 
(név, székhely) ajánlattevő nyilatkozattételre feljogosított képviselője 
 

nyilatkozom, 
 
hogy …………………………………….. (ajánlattevő) vonatkozásában a cégnyilvánosságról, 
a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. (Ctv.) szerinti: 

- változásbejegyzési eljárás van folyamatban3 

- nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban4. 
 
 
Kelt: …………., ………  év …………..  hó  …  nap 
 
 ….............................. 
 cégszerű aláírás 

 

                                                
3 Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén ajánlattevőnek a nyilatkozata mellékleteként csa-
tolnia kell az ajánlathoz a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (az annak részét képe-
ző mellékletekkel együtt) és a kérelem beérkezéséről szóló cégbírósági igazolást! 
4 A megfelelő rész aláhúzandó 
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8. sz. nyilatkozatminta 
 

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT 
A FELELŐS FORDÍTÁSRÓL5 

 
 

Vállalkozási szerződés keretében a „Séd-Nádor-Gaja vízrendszer rehabilitációja I. 
ütem” KEHOP-1.5.0.-15-2015-00001 azonosítószámú projekt során tervezési és 

kivitelezés feladatok ellátása FIDIC Sárga könyv szerint 
 
Alulírott‚ …………………………………………mint……………………………. (név, 
székhely) ajánlattevő nyilatkozattételre feljogosított képviselője 
 

nyilatkozom, 
 

hogy a tárgyban jelzett közbeszerzési eljárás keretében az ajánlatunkhoz csatolt nem magyar 
nyelvű iratokról / dokumentumokról készült fordítás tartalma minden tekintetben megfelel a 
valóságnak, az abban foglaltak hitelességéért teljes körű felelősséget vállalunk. 
 
Jelen nyilatkozatunkat annak tudatában tesszük, hogy a téves, hiányos vagy hibás 
fordítás minden következménye az ajánlattevőt terheli. 
 
 
Kelt: …………., ………  év …………..  hó  …  nap 
 

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

                                                
5 A nyilatkozat megtétele csak akkor kötelező, ha ajánlattevő nem hiteles vagy szakfordító vagy szak-
fordító lektor által készített fordításban nyújtja be az idegen nyelven csatolt iratok fordítását. 
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9. sz. nyilatkozatminta 

 

AZ EGYSÉGES EURÓPAI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 
FORMANYOMTATVÁNYA 

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

Olyan közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az eljárást megindító felhívást az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában tették közzé, az I. részben előírt információ automatikusan be-
olvasásra kerül, feltéve, hogy a fent említett elektronikus ESPD-szolgáltatást6 használták 
az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltéséhez. Az Európai Unió Hivatalos 
lapjában közzétett vonatkozó hirdetmény7 hivatkozási adatai: 

A Hivatalos Lap S sorozatának száma: 2017.12.15., dátum 499564 oldal, 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lap S sorozatban: 2017/S 241-499564 

Ha az eljárást megindító felhívás nem jelent meg az EU Hivatalos Lapjában, akkor az 
ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek kell kitöltenie az információt, 
amely lehetővé teszi a közbeszerzési eljárás egyértelmű azonosítását. 

Amennyiben nincs előírva hirdetmény közzététele az Európai Unió Hivatalos Lapjában, 
kérjük, hogy adjon meg egyéb olyan információt, amely lehetővé teszi a közbeszerzési 
eljárás egyértelmű azonosítását (pl. nemzeti szintű közzététel hivatkozási adata): [….] 

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

Az I. részben előírt információ automatikusan megjelenik, feltéve, hogy a fent említett 
ESPD-szolgáltatást használják az egységes európai közbeszerzési dokumentum létreho-
zásához és kitöltéséhez. Ha nem, akkor ezt az információt a gazdasági szereplőnek kell 
kitöltenie. 

A beszerző azonosítása8 Válasz: 

Név:  Országos Vízügyi Főigazgatóság (1012 Bu-
dapest, Márvány utca 1/d.) 

                                                
6 A Bizottság szervezeti egységei az elektronikus ESPD-szolgáltatást díjmentesen bocsátják az ajánlat-

kérő szervek, a közszolgáltató ajánlatkérők, a gazdasági szereplők, az elektronikus szolgáltatók és más 
érdekelt felek rendelkezésére. 

7 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 

8 A vonatkozó hirdetmény I. szakaszának I.1 pontjából átmásolandó információ. Közös közbeszerzés 
esetén kérjük feltüntetni minden résztvevő beszerző nevét. 
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Melyik beszerzést érinti? Válasz: 

A közbeszerzés megnevezése vagy rövid is-
mertetése9: 

 
Vállalkozási szerződés keretében a „Séd-
Nádor-Gaja vízrendszer rehabilitációja I. 
ütem” KEHOP-1.5.0.-15-2015-00001 
azonosítószámú projekt során tervezési és 
kivitelezés feladatok ellátása FIDIC Sárga 
könyv szerint 
 

Az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató 
ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatko-
zási szám (adott esetben)10: 

 

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum minden szakaszában az összes egyéb 
információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie. 

II. rész: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk 

A: A GAZDASÁGI SZEREPLŐRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

Azonosítás: Válasz: 

Név: [   ] 

Héaazonosító szám (uniós adószám), adott 
esetben: 

Ha nincs héaazonosító szám, kérjük egyéb 
nemzeti azonosító szám feltüntetését, adott 
esetben, ha szükséges. 

[   ] 

[   ] 

Postai cím:  [……] 

Kapcsolattartó személy vagy személyek11: 

Telefon: 

E-mail cím: 

Internetcím (adott esetben): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Általános információ: Válasz: 

                                                
9 Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 és II.1.3 pontját. 
10 Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 pontját. 
11 Kérjük, ismételje meg a kapcsolattartó személyekre vonatkozó információt, ahányszor szükséges. 
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A gazdasági szereplő mikro-, kis- vagy kö-
zépvállalkozás12? 

[] Igen [] Nem 

Csak ha a közbeszerzés fenntartott13: A 
gazdasági szereplő védett műhely, szociális 
vállalkozás14 vagy védett munkahely-
teremtési programok keretében fogja teljesí-
teni a szerződést? 
Ha igen, 
mi a fogyatékossággal élő vagy hátrányos 
helyzetű munkavállalók százalékos aránya? 
Ha szükséges, kérjük, adja meg, hogy az érin-
tett munkavállalók a fogyatékossággal élő 
vagy hátrányos helyzetű munkavállalók mely 
kategóriájába vagy kategóriáiba tartoznak. 

[] Igen [] Nem 
 
 
 
 
 
[…] 
 
 
[….] 
 

Adott esetben, a gazdasági szereplő szerepel-
e az elismert gazdasági szereplők hivatalos 
jegyzékében, vagy rendelkezik-e azzal 
egyenértékű igazolással (pl. nemzeti 
(elő)minősítési rendszer keretében)? 

[] Igen [] Nem [] Nem alkalmazható 

Ha igen: 

Kérjük, válaszolja meg e szakasz további 
részeit, e rész B. szakaszát és amennyiben 
releváns, e rész C. szakaszát, adott esetben 
töltse ki az V. részt, valamint mindenkép-
pen töltse ki és írja alá a VI. részt.  

a) Kérjük, adott esetben adja meg a jegyzék 
vagy az igazolás nevét és a vonatkozó nyil-
vántartási vagy igazolási számot: 
b) Ha a felvételről szóló igazolás vagy tanú-
sítvány elektronikusan elérhető, kérjük, tün-
tesse fel: 
 
c) Kérjük, tüntesse fel a referenciákat, ame-

 
 
 
 
 
 
a) [……] 
 
b) (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy tes-
tület, a dokumentáció pontos hivatkozási ada-
tai): 
[……][……][……][……] 

 
c) [……] 
 

                                                
12 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 for-
galma 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. 

13 Lásd a szerződési hirdetmény III.1.5. pontját. 
14 Azaz fő célja a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű személyek szociális és szakmai 

beilleszkedése. 
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lyeken a felvétel vagy a tanúsítás alapul, és 
adott esetben a hivatalos jegyzékben elért mi-
nősítést15: 
d) A felvétel vagy a tanúsítás az összes előírt 
kiválasztási szempontra kiterjed? 
Ha nem: 
Ezen kívül kérjük, hogy KIZÁRÓLAG ak-
kor töltse ki a hiányzó információt a IV. 
rész A., B., C. vagy D. szakaszában az eset-
től függően, 
ha a vonatkozó hirdetmény vagy közbeszer-
zési 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 ajánlat-
kérő 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 infor-
mációkat:  

 
 
d) [] Igen [] Nem 
 
 
 
 
 
 
 
e) [] Igen [] Nem 
 
 
 
 
 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testü-
let, a dokumentáció pontos hivatkozási ada-
tai): 
[……][……][……][……] 

Részvétel formája: Válasz: 

A gazdasági szereplő másokkal együtt vesz 
részt a közbeszerzési eljárásban?16 

[] Igen [] Nem 

Ha igen, kérjük, biztosítsa, hogy a többi érintett külön egységes európai közbeszerzési doku-
mentum formanyomtatványt nyújtson be. 

Ha igen: 
a) Kérjük, adja meg a gazdasági szereplő 
csoportban betöltött szerepét (vezető, specifi-
kus feladatokért felelős, ...): 
b) Kérjük, adja meg, mely gazdasági szerep-
lők a közbeszerzési eljárásban együtt részt 
vevő csoport tagjai: 
c) Adott esetben a részt vevő csoport neve: 

 
a:) [……] 
 
 
b): [……] 
 
 
c): [……] 

Részek Válasz: 

Adott esetben annak a résznek (azoknak a 
részeknek a feltüntetése, amelyekre a gazda-
sági szereplő pályázni kíván: 

[   ] 

                                                
15 A hivatkozások és a minősítés, ha van ilyen, a tanúsításon szerepelnek. 
16 Nevezetesen egy csoport, konzorcium, közös vállalkozás vagy hasonló részeként. 
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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 képvi-
seletre vonatkozó információkat (a képviselet 
formája, köre, célja stb.): 

[……] 

C: MÁS SZERVEZETEK KAPACITÁSAINAK IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

Igénybevétel: Válasz: 

Az alábbi IV. részben feltüntetett kiválasztási 
kritériumoknak és (adott esetben) az alábbi 
V. részben feltüntetett kritériumoknak és sza-
bályoknak való megfelelés során a gazdasági 
szereplő igénybe veszi-e más szervezetek ka-
pacitásait?  

[]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 alá-
írva.  

Felhívjuk a figyelmet, hogy ennek magában kell foglalnia azokat a szakembereket vagy mű-
szaki szervezeteket, akik/amelyek nem tartoznak közvetlenül a gazdasági szereplő vállalkozá-
sához, különösen a minőség-ellenőrzés felelőseit, továbbá építési beruházásra irányuló közbe-
szerzési szerződés esetében azon szakembereket vagy műszaki szervezeteket, aki-
ket/amelyeket a gazdasági szereplő a beruházás kivitelezéséhez igénybe vehet.  
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Amennyiben a gazdasági szereplő által igénybe vett meghatározott kapacitások tekintetében 
ez releváns, minden egyes szervezetre vonatkozóan adja meg a IV. és az V. részben meghatá-
rozott információkat is17. 

D: INFORMÁCIÓK AZOKRÓL AZ ALVÁLLALKOZÓKRÓL, AKIKNEK KAPACITÁSAIT A 

GAZDASÁGI SZEREPLŐ NEM VESZI IGÉNYBE 

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

Alvállalkozás: Válasz: 

Szándékozik-e a gazdasági szereplő a szerző-
dés bármely részét alvállalkozásba adni har-
madik félnek? 

[]Igen []Nem 
Ha igen, és amennyiben ismert, kérjük, so-
rolja fel a javasolt alvállalkozókat:  

[…] 

Ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő kifejezetten kéri ezt az infor-
mációt az e szakaszban lévő információn kívül, akkor kérjük, adja meg az e rész A. és B. 
szakaszában és a III. részben előírt információt mindegyik érintett alvállalkozóra 
(alvállakozói kategóriára) nézve. 

                                                
17 Pl. a minőség-ellenőrzésben részt vevő műszaki szervezetek esetében: IV. rész C. szakasz, 3. pont. 
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III. rész: Kizárási okok 

A: BÜNTETŐELJÁRÁSBAN HOZOTT ÍTÉLETEKKEL KAPCSOLATOS OKOK 

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

1. Bűnszervezetben való részvétel18; 

2. Korrupció19; 

3. Csalás20; 

4. Terrorista bűncselekmény vagy terrorista csoporthoz kapcsolódó bűncselekmény21; 

5. Pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása22; 

6. Gyermekmunka és az emberkereskedelem más formái23 

Az irányelv 57. cikke (1) bekezdésében fog-
lalt okokat végrehajtó nemzeti rendelkezé-
sek szerinti büntetőeljárásban hozott ítéle-
tekkel 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 dön-
téshozatalra vagy azok kontrolljára vonatkozó 
jogkörrel rendelkező tagját a fent felsorolt 

[] Igen [] Nem 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő infor-
mációkat: (internetcím, a kibocsátó hatóság 
vagy testület, a dokumentáció pontos hivatko-

                                                
18 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. 
19 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 ker-
ethatározatának (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. 

20 Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1. cikke értelmében (HL C 
316., 1995.11.27., 48. o.) 

21 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. 

22 A pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való fel-
használásának 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. 

23 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 euró-
pai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 101., 2011.4.15., 1. o.) 2. cikkében meghatározottak szerint. 
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okok valamelyikéért olyan ítéletben, amelyet 
nem több, mint öt évvel ezelőtt hoztak, vagy 
amelyben a közvetlenül meghatározott kizá-
rás időtartama továbbra is alkalmazandó?  

zási adatai): 
[……][……][……][……]24 

Amennyiben igen, kérjük,25 adja meg a kö-
vetkező információkat: 
a) Elítélés dátuma, adja meg, hogy az 1–6. 
pontok közül melyik érintett, valamint az íté-
let okát (okait), 
b) Határozza meg az elítélt személyét [ ]; 
c) Amennyiben az ítélet közvetlenül megál-
lapítja: 

 
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 infor-
mációkat: (internetcím, a kibocsátó hatóság 
vagy testület, a dokumentáció pontos hivatko-
zási adatai): [……][……][……][……]26 

Ítéletek esetén hozott-e a gazdasági szereplő 
olyan intézkedéseket, amelyek a releváns ki-
zárási okok ellenére igazolják megbízhatósá-
gát27 (öntisztázás)? 

[] Igen [] Nem  

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket 
az intézkedéseket28: 

[……] 

B: ADÓFIZETÉSI VAGY A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK FIZETÉSÉRE VONATKOZÓ 

KÖTELEZETTSÉG MEGSZEGÉSÉVEL KAPCSOLATOS OKOK  

Adó vagy társadalombiztosítási járulék 
fizetése: 

Válasz: 

Teljesítette-e a gazdasági szereplő összes kö-
telezettségét az adók és társadalombiztosí-
tási járulékok megfizetése tekintetében, 
mind a székhelye szerinti országban, mind 
pedig az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgál-
tató ajánlatkérő tagállamában, ha ez eltér a 
székhely szerinti országtól? 

[] Igen [] Nem 

 Adók Társadalombiztosí-

                                                
24 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
25 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
26 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
27 A 2014/24/EU irányelv 57. cikke (6) bekezdését végrehajtó nemzeti rendelkezésekkel összhangban. 
28 Az elkövetett bűncselekmény jellegét figyelembe véve (egyszeri, ismételt, szisztematikus ...) a 

magyarázatnak tükröznie kell e megtett intézkedések megfelelőségét.  
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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 köte-
lező? 

– Kérjük, adja meg az ítélet vagy 
a határozat dátumát. 

– Ítélet esetén, amennyiben er-
ről közvetlenül rendelkezik, 
a kizárási időtartam hossza: 

2) Egyéb mód? Kérjük, részletezze: 

d) Teljesítette-e a gazdasági szereplő kötele-
zettségeit oly módon, hogy az esedékes adó-
kat, társadalombiztosítási járulékokat és az 
esetleges kamatokat és bírságokat megfizette, 
vagy ezek megfizetésére kötelezettséget vál-
lalt? 

tási hozzájárulás 

 
a) [……] 
b) [……] 
 
 
c1) [] Igen [] Nem 

– [] Igen [] 
Nem 

– [……] 
 

– [……] 
 
 

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

 
a) [……] 
b) [……] 
 
 
c1) [] Igen [] Nem 

– [] Igen [] 
Nem 

– [……] 
 

– [……] 
 
 

c2) [ …] 
 
d) [] Igen [] Nem 
Ha igen, kérjük, rész-
letezze: [……] 

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

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testü-
let, a dokumentáció pontos hivatkozási ada-
tai): 29 
[……][……][……] 

C: FIZETÉSKÉPTELENSÉGGEL, ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGGEL VAGY SZAKMAI 

KÖTELESSÉGSZEGÉSSEL KAPCSOLATOS OKOK30 

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 magatartásfor-
mát takarhat.  

Esetleges fizetésképtelenség, összeférhetet-
lenség vagy szakmai kötelességszegés 

Válasz: 

A gazdasági szereplő tudomása szerint meg- [] Igen [] Nem 

                                                
29 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
30 Lásd a 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (4) bekezdését. 
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szegte-e kötelezettségeit a környezetvédel-
mi, a szociális és a munkajog terén31? 

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

A gazdasági szereplő a következő helyzetek 
bármelyikében van-e: 
a) Csődeljárás, vagy 
b) Fizetésképtelenségi eljárás vagy felszá-
molási eljárás alatt áll, vagy 
c) Hitelezőkkel csődegyezséget kötött, vagy 
d) A nemzeti törvények és rendeletek szerinti 
hasonló eljárás következtében bármely hason-
ló helyzetben van32, vagy 
e) Vagyonát felszámoló vagy bíróság kezeli, 
vagy 
f) Üzleti tevékenységét felfüggesztette? 
Ha igen: 

– Kérjük, részletezze: 

– Kérjük, ismertesse az okokat, ame-
lyek miatt mégis képes lesz az al-
kalmazandó nemzeti szabályokat és 
üzletfolytonossági intézkedéseket fi-
gyelembe véve a szerződés teljesíté-
sére33. 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő infor-
mációkat: 

[] Igen [] Nem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– [……] 

– [……] 
 
 
 

 
 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testü-
let, a dokumentáció pontos hivatkozási ada-
tai): [……][……][……] 

Elkövetett-e a gazdasági szereplő súlyos 
szakmai kötelességszegést34?  
Ha igen, kérjük, részletezze: 

[] Igen [] Nem, 
 
 [……] 

Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztá-
zó intézkedéseket?  

[] Igen [] Nem 

                                                
31 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 
32 Lásd a nemzeti jogot, a vonatkozó hirdetményt vagy a közbeszerzési dokumentumokat. 
33 Ezt az információt nem kell megadni abban az esetben, ha az a)–f) pontokban fölsorolt esetek valame-

lyikében 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. 

34 Adott esetben lásd a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok me-
ghatározásait. 
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Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket 
az intézkedéseket:  

[……] 

Kötött-e a gazdasági szereplő a verseny 
torzítását célzó megállapodást más gazda-
sági szereplőkkel? 
Ha igen, kérjük, részletezze: 

[] Igen [] Nem 
 
 
[…] 

Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztá-
zó intézkedéseket?  

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

Van-e tudomása a gazdasági szereplőnek 
bármilyen összeférhetetlenségről35 a közbe-
szerzési eljárásban való részvételéből fakadó-
an? 
Ha igen, kérjük, részletezze: 

[] Igen [] Nem 
 
 
[…] 

Nyújtott-e a gazdasági szereplő vagy vala-
mely hozzá kapcsolódó vállalkozás tanács-
adást az ajánlatkérő szervnek vagy a köz-
szolgáltató ajánlatkérőnek, vagy részt vett-e 
más módon a közbeszerzési eljárás előkészí-
tésében? 
Ha igen, kérjük, részletezze: 

[] Igen [] Nem 
 
 
 
[…] 

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

[] Igen [] Nem 
 
 
 
 
 
[…] 

Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztá-
zó intézkedéseket?  

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

Megerősíti-e a gazdasági szereplő a követke- [] Igen [] Nem 

                                                
35 A nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban jelzettek szer-

int. 
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zőket? 
a) A kizárási okok fenn nem állásának, illetve 
a kiválasztási kritériumok teljesülésének el-
lenőrzéséhez szükséges információk szolgál-
tatása során nem tett hamis nyilatkozatot, 
b) Nem tartott vissza ilyen információt, 
c) Késedelem nélkül be tudta nyújtani az 
ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató aján-
latkérő 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 informáci-
ókat szolgáltatni, amelyek érdemben befolyá-
solhatják a kizárásra, a kiválasztásra vagy az 
odaítélésre vonatkozó döntéseket. 

D: EGYÉB, ADOTT ESETBEN AZ AJÁNLATKÉRŐ SZERV VAGY A KÖZSZOLGÁLTATÓ 

AJÁNLATKÉRŐ TAGÁLLAMÁNAK NEMZETI JOGSZABÁLYAIBAN ELŐÍRT KIZÁRÁSI OKOK 

Tisztán nemzeti kizárási okok Válasz: 

Vonatkoznak-e a gazdasági szereplőre azok a 
tisztán nemzeti kizárási okok, amelyeket a 
vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési 
dokumentumok meghatároznak? 
Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a közbe-
szerzési dokumentumokban megkívánt do-
kumentáció elektronikus formában rendelke-
zésre áll, kérjük, adja meg a következő in-
formációkat: 

[] Igen [] Nem 
 
 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testü-
let, a dokumentáció pontos hivatkozási ada-
tai): 
[……][……][……]36 

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

[] Igen [] Nem 
 
 
[……] 

IV. rész: Kiválasztási szempontok 

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

                                                
36 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
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: AZ ÖSSZES KIVÁLASZTÁSI SZEMPONT ÁLTALÁNOS JELZÉSE 

A gazdasági szereplőnek csak ezt a mezőt kell kitöltenie abban az esetben, ha az ajánlat-
kérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdet-
ményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban jelezte, hogy a gazdasági szerep-
lő szorítkozhat a IV. rész  szakaszának kitöltésére anélkül, hogy a IV. rész bármely to-
vábbi szakaszát ki kellene töltenie: 

Minden előírt kiválasztási szempont telje-
sítése 

Válasz: 

Megfelel az előírt kiválasztási szempontok-
nak: 

[] Igen [] Nem 

A: ALKALMASSÁG SZAKMAI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE 

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, ameny-
nyiben az érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató 
ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott köz-
beszerzési dokumentumokban. 

Alkalmasság szakmai tevékenység végzésé-
re 

Válasz: 

1) Be van jegyezve a letelepedés helye sze-
rinti tagállamának vonatkozó szakmai vagy 
cégnyilvántartásába37: 
Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő infor-
mációkat: 

[…] 
 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testü-
let, a dokumentáció pontos hivatkozási ada-
tai): [……][……][……] 

2) Szolgáltatásnyújtásra irányuló szerző-
déseknél: 
A gazdasági szereplőnek meghatározott en-
gedéllyel kell-e rendelkeznie vagy meghatá-
rozott 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 infor-
mációkat: 

 
[] Igen [] Nem 
 
Ha igen, kérjük, adja meg, hogy ez miben áll, 
és jelezze, hogy a gazdasági szereplő rendel-
kezik-e ezzel: [ …] [] Igen [] Nem 

 

 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testü-
let, a dokumentáció pontos hivatkozási ada-
tai): [……][……][……] 

                                                
37 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. 
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B: GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI HELYZET 

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, ameny-
nyiben az érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató 
ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott köz-
beszerzési 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 árbe-
vétele a vonatkozó hirdetményben vagy a 
közbeszerzési dokumentumokban előírt 
számú évben a következő38 (): 
Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő infor-
mációkat: 

év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem 
év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem 
év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem 
 
(évek száma, átlagos árbevétel): 
[……],[……][…]pénznem 

 

 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testü-
let, a dokumentáció pontos hivatkozási ada-
tai): [……][……][……] 

2a) A gazdasági szereplő éves („specifikus”) 
árbevétele a szerződés által érintett üzleti 
területre vonatkozóan, a vonatkozó hirdet-
ményben vagy a közbeszerzési dokumentu-
mokban meghatározott módon az előírt pénz-
ügyi évek tekintetében a következő: 
És/vagy 
2b) A gazdasági szereplő átlagos éves árbe-
vétele a területen és a vonatkozó hirdet-
ményben vagy a közbeszerzési dokumen-
tumokban előírt számú évben a követke-
ző39: 
Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő infor-
mációkat: 

év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem 
év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem 
év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem 
 
 
 
 
(évek száma, átlagos árbevétel): 
[……],[……][…]pénznem 

 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testü-
let, a dokumentáció pontos hivatkozási ada-
tai): [……][……][……] 

3) Amennyiben az (általános vagy specifikus) 
árbevételre vonatkozó információ nem áll 
rendelkezésre a kért időszak egészére vonat-
kozóan, kérjük, adja meg a gazdasági szerep-
lő létrejöttének dátumát vagy azt az időpon-
tot, amikor megkezdte üzleti tevékenységét: 

[……] 

                                                
38 Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik. 
39 Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik. 
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4) A vonatkozó hirdetményben vagy a közbe-
szerzési dokumentumokban meghatározott 
pénzügyi mutatók40 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 infor-
mációkat: 

(az előírt mutató azonosítása – x és y41 aránya 
- és az érték): 
[……], [……]42 
 

 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testü-
let, a dokumentáció pontos hivatkozási ada-
tai): [……][……][……] 

5) Szakmai felelősségbiztosításának biztosí-
tási összege a következő: 
Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő infor-
mációkat: 

[……],[……][…]pénznem 

 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testü-
let, a dokumentáció pontos hivatkozási ada-
tai): [……][……][……] 

6) Az esetleges egyéb gazdasági vagy pénz-
ügyi követelmények tekintetében, amelyeket 
a vonatkozó hirdetményben vagy a közbe-
szerzési dokumentumokban meghatároztak, a 
gazdasági szereplő kijelenti a következőket: 
Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a közbe-
szerzési dokumentumokban esetlegesen 
meghatározott vonatkozó dokumentáció 
elektronikus formában rendelkezésre áll, kér-
jük, adja meg a következő információkat: 

[……] 
 
 
 
 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testü-
let, a dokumentáció pontos hivatkozási ada-
tai): [……][……][……] 

C: TECHNIKAI ÉS SZAKMAI ALKALMASSÁG 

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, ameny-
nyiben az érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató 
ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott köz-
beszerzési dokumentumokban. 

Technikai és szakmai alkalmasság Válasz: 

1a) Csak építési beruházásra vonatkozó köz-
beszerzési szerződések esetében: 
A referencia-időszak folyamán43 a gazdasági 
szereplő a meghatározott típusú munkák-
ból a következőket végezte:  

Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó 
hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumen-
tumok határozzák meg): […] 
Munkák:  […...] 

                                                
40 Pl. az eszközök és a források aránya. 
41 Pl. az eszközök és a források aránya. 
42 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
43 Az ajánlatkérő szervek nem több, mint öt évet írhatnak elő, és elfogadhatnak öt évnél régebbi tap-

asztalatot. 
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Ha a legfontosabb munkák megfelelő elvég-
zésére és eredményére vonatkozó dokumen-
táció elektronikus formában rendelkezésre 
áll, kérjük, adja meg a következő információ-
kat: 

 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testü-
let, a dokumentáció pontos hivatkozási ada-
tai): [……][……][……] 

1b) Csak árubeszerzésre és szolgáltatásnyúj-
tásra irányuló közbeszerzési szerződések ese-
tében: 
A referencia-időszak folyamán44 a gazdasági 
szereplő a meghatározott típusokon belül a 
következő főbb szállításokat végezte, vagy 
a következő főbb szolgáltatásokat nyújtot-
ta: A lista elkészítésekor kérjük, tüntesse fel 
az összegeket, a dátumokat és a közületi vagy 
magánmegrendelőket45: 

 
Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó 
hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumen-
tumok határozzák meg): […] 

Leírás összegek dátumok megrendelők 

    
 

2) A gazdasági szereplő a következő szak-
embereket vagy műszaki szervezeteket46 
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 szer-
vezeteket veheti igénybe a munka elvégzésé-
hez: 

[……] 
 
 
[……] 

3) A gazdasági szereplő a minőség biztosítá-
sa érdekében a következő műszaki hátteret 
veszi igénybe, valamint tanulmányi és kuta-
tási létesítményei a következők:  

[……] 

4) A gazdasági szereplő a következő 
ellátásilánc-irányítási és ellenőrzési rend-
szereket tudja alkalmazni a szerződés teljesí-
tése során: 

[……] 

5) Összetett leszállítandó termékek vagy 
teljesítendő szolgáltatások, vagy – rendkí-
vüli esetben – különleges célra szolgáló 
termékek vagy szolgáltatások esetében: 

 
 
 

                                                
44 Az ajánlatkérő szervek nem több, mint három évet írhatnak elő, és elfogadhatnak három évnél ré-

gebbi tapasztalatot. 
45 Vagyis minden megrendelőt fel kell sorolni, és a listának tartalmaznia kell mind a közületi, mind pedig 

a magánmegrendelőket az érintett szállítások vagy szolgáltatások tekintetében. 
46 Azon szakemberekre és műszaki szervezetekre vonatkozóan, akiket/amelyeket nem közvetlenül a gaz-

dasági szereplő vállalkozása alkalmaz, ám akik/amelyek kapacitását a gazdasági szereplő igénybe veszi, 
a II. rész C. szakaszában meghatározottak szerint, külön-külön egységes európai közbeszerzési doku-
mentumot kell kitölteni. 
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A gazdasági szereplő lehetővé teszi termelési 
vagy műszaki kapacitásaira, és amennyiben 
szükséges, a rendelkezésére álló tanulmányi 
és kutatási eszközökre és minőségellenőr-
zési intézkedéseire vonatkozó vizsgálatok47 
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 kö-
vetelményektől függően) 
b) Annak vezetői személyzete: 

 
 
a) [……] 
 
 
 
b) [……] 

7) A gazdasági szereplő a következő környe-
zetvédelmi intézkedéseket tudja alkalmazni 
a szerződés teljesítése során: 

[……] 

8) A gazdasági szereplő átlagos éves statisz-
tikai állományi létszáma és vezetői létszáma 
az utolsó három évre vonatkozóan a követke-
ző volt: 

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

9) A következő eszközök, berendezések 
vagy műszaki felszerelések fognak a gazda-
sági szereplő rendelkezésére állni a szerződés 
teljesítéséhez: 

[……] 

10) A gazdasági szereplő a szerződés követ-
kező részére (azaz százalékára) nézve 48kí-
ván esetleg harmadik féllel szerződést köt-
ni: 

[……] 

11) Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési 
szerződés esetében: 
A gazdasági szereplő szállítani fogja a leszál-
lítandó termékekre vonatkozó mintákat, leírá-
sokat vagy fényképeket, amelyeket nem kell 
hitelességi tanúsítványnak kísérnie; 

 
[] Igen [] Nem 
 
 
 
[] Igen [] Nem 

                                                
47 A vizsgálatot az ajánlatkérő szerv vagy – amennyiben az utóbbi ezt jóváhagyja – nevében a szál-

lító/szolgáltató székhelye szerinti ország egy erre illetékes hivatalos szerve végezheti el. 
48 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 tel-
jesítéséhez, akkor kérjük, hogy mindegyik ilyen alvállalkozóra nézve külön egységes európai 
közbeszerzési dokumentumot töltsön ki, lásd a fenti II. rész C. szakaszát. 
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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 infor-
mációkat: 

 

 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testü-
let, a dokumentáció pontos hivatkozási ada-
tai): [……][……][……] 

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 mű-
szaki leírásokra vagy szabványokra való egy-
értelmű hivatkozással igazolják a termékek 
megfelelőségét? 
Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg en-
nek okát, és azt, hogy milyen egyéb bizonyí-
tási eszközök bocsáthatók rendelkezésre: 
Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő infor-
mációkat: 

 
[] Igen [] Nem 
 
 
 
 
 
 
 
 
[…] 

 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testü-
let, a dokumentáció pontos hivatkozási ada-
tai): [……][……][……] 

D: MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZEREK ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VEZETÉSI SZABVÁNYOK 

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, ameny-
nyiben a minőségbiztosítási rendszereket és/vagy környezetvédelmi vezetési szabványo-
kat az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdet-
ményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban. 

Minőségbiztosítási rendszerek és környe-
zetvédelmi 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 fogya-
tékossággal élők számára biztosított hozzáfé-
résére vonatkozó szabványokat is? 
Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg en-
nek okát, valamint azt, hogy milyen egyéb 
bizonyítási eszközök bocsáthatók rendelke-
zésre a minőségbiztosítási rendszert illetően: 
Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő infor-

[] Igen [] Nem 
 
 
 
 

 
[……] [……] 
 

 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testü-
let, a dokumentáció pontos hivatkozási ada-
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mációkat: tai): [……][……][……] 

Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő olyan, 
független testület által kiállított igazolást, 
amely tanúsítja, hogy a gazdasági szereplő az 
előírt környezetvédelmi vezetési rendsze-
reknek vagy szabványoknak megfelel? 
Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg en-
nek okát, valamint azt, hogy milyen egyéb 
bizonyítási eszközök bocsáthatók rendelke-
zésre a környezetvédelmi vezetési rendsze-
reket vagy szabványokat illetően: 
Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő infor-
mációkat: 

[] Igen [] Nem 
 
 
 
 
[……] [……] 
 

 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testü-
let, a dokumentáció pontos hivatkozási ada-
tai): [……][……][……] 

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 csökkenté-
sére 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 hirdet-
ményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban található.  

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

A gazdasági szereplő kijelenti a következőket: 

A számok csökkentése Válasz: 

A gazdasági szereplő a következő módon fe-
lel meg a részvételre jelentkezők számának 
csökkentésére alkalmazandó objektív és 
megkülönböztetésmentes szempontoknak 
vagy szabályoknak: 
Amennyiben bizonyos tanúsítványok vagy 
egyéb igazolások szükségesek, kérjük, tüntes-
se fel mindegyikre nézve, hogy a gazdasági 
szereplő rendelkezik-e a megkívánt doku-
mentumokkal: 
Ha e tanúsítványok vagy egyéb igazolások 

[….] 
 
 

 
[] Igen [] Nem50 
 
 
 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testü-
let, a dokumentáció pontos hivatkozási ada-
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valamelyike elektronikus formában rendelke-
zésre áll49, kérjük, hogy mindegyikre nézve 
adja meg a következő információkat: 

tai): [……][……][……]51 

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 közvet-
lenül hozzájusson a kiegészítő iratokhoz52, vagy 

b) Legkésőbb 2018. április 18-án53 az ajánlatkérő szervezetnek vagy a közszolgáltató ajánlat-
kérőnek már birtokában van az érintett dokumentáció. 

Alulírott(ak) hozzájárul(nak) ahhoz, hogy [az I. rész A. szakaszában megadott ajánlatkérő 
szerv vagy közszolgáltató ajánlatkérő] hozzáférjen a jelen egységes európai közbeszerzési do-
kumentum [a megfelelő rész/szakasz/pont azonosítása] alatt a [a közbeszerzési eljárás azono-
sítása: (rövid ismertetés, hivatkozás az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett hirdet-
ményre, hivatkozási szám)] céljára megadott információkat igazoló dokumentumokhoz.  

 

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

Kitöltési útmutató 
 

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum a gazdasági szereplő olyan nyilatkozata, 
amely a hatóságok vagy harmadik felek által kibocsátott igazolásokat helyettesíti előzetes bi-
zonyítékként. A 2014/24/EU irányelv 59. cikkében foglaltak szerint ebben a gazdasági szerep-
lő hivatalosan kinyilvánítja, hogy nincs azon helyzetek egyikében sem, amelyek miatt a gaz-
dasági szereplőket ki kell, illetve ki lehet zárni; hogy megfelel a vonatkozó kiválasztási szem-
pontoknak, és adott esetben megfelel az objektív szabályoknak és kritériumoknak, amelyeket 
a részvételre felhívandó, alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának korlátozása 
céljából határoztak meg. Célja a kizárási és a kiválasztási kritériumokhoz kapcsolódó jelentős 
számú igazolás, illetve egyéb dokumentum benyújtásának kötelezettségéből eredő adminiszt-
ratív terhek csökkentése. 

                                                                                                                                                   
50 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
49 Kérjük, egyértelműen adja meg, melyik elemre vonatkozik a válasz. 
51 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
52 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 hozzáfé-
résre vonatkozó jóváhagyást.  

53 A 2014/24/EU irányelv 59. cikke (5) bekezdése második albekezdésének nemzeti végrehajtásától 
függően. 
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Az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltése során a gazdasági szereplők felada-
tát megkönnyítendő a tagállamok útmutatót bocsáthatnak ki az egységes európai közbeszerzé-
si dokumentum használatáról, például jelezve, hogy a nemzeti jog mely rendelkezései rele-
vánsak a III. rész A. szakaszára54 vonatkozóan, hogy az elismert gazdasági szereplők hivata-
los jegyzéke vagy azzal egyenértékű igazolás esetleg nem létezik, vagy ilyet nem bocsátanak 
ki egy adott tagállamban, vagy pontosítva, hogy mely hivatkozásokat és információkat kell 
megadni ahhoz, hogy az ajánlatkérő szervek vagy a közszolgáltató ajánlatkérők elektroniku-
san hozzáférjenek egy adott igazoláshoz. 
 
Egy adott közbeszerzési eljárás dokumentációjának elkészítése során az ajánlatkérő szervek-
nek és a közszolgáltató ajánlatkérőknek az eljárást megindító felhívásban, az eljárást megindí-
tó felhívásban hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban vagy a szándék megerősítésére 
vonatkozó felhívásban jelezniük kell, hogy mely információkat fogják bekérni a gazdasági 
szereplőktől, beleértve annak egyértelmű kijelentését, hogy a II. és III. részben meghatározott 
információt55 meg kell adni vagy nem kell megadni azon alvállalkozók tekintetében, amelyek 
kapacitásait a gazdasági szereplő nem veszi igénybe56. Azáltal is megkönnyíthetik a gazdasá-
gi szereplők feladatát, hogy ezt az információt közvetlenül az egységes európai közbeszerzési 
dokumentum elektronikus változatában jelzik, például az ESPD-szolgáltatás felhasználásával 
(https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/growth/tools-
databases/ecertis2/resources/espd/index.html57), amelyet a Bizottság szervezeti egységei díj-
mentesen fognak az ajánlatkérő szervezetek, a közszolgáltató ajánlatkérők, a gazdasági sze-
replők, az elektronikus szolgáltatók és más érdekelt felek rendelkezésére bocsátani.  
 
A nyílt eljárások esetében az ajánlat, továbbá meghívásos eljárás, tárgyalásos eljárás, ver-
senypárbeszéd és innovációs partnerség esetében a részvételi kérelem mellett a gazdasági sze-
replőknek be kell nyújtaniuk a kért információk megadásával kitöltött egységes európai köz-
beszerzési dokumentumot is.58 A keretmegállapodásokon alapuló egyes szerződések kivételé-

                                                
54 Például hogy annak a gazdasági szereplőnek, akit elítéltek a nemzeti büntető törvénykönyv x, y és z 
cikke alapján, erről nyilatkoznia kell a bűnszervezetben vagy pénzmosásban való részvételért kapott ítélettel 
kapcsolatos információ kitöltése során... 
55 Kizárási okokra vonatkozó információ. 
56 Lásd a 2014/24/EU irányelv 71. cikke (5) bekezdésének harmadik albekezdését, és a 2014/25/EU 
irányelv 88. cikke (5) bekezdésének harmadik albekezdését 
57 Ez a fejlesztés alatt álló előzetes verzió linkje. Amikor rendelkezésre áll a teljes kész verzió, annak 
linkje kerül feltüntetésre, vagy egyéb módon elérhető lesz. 
58 Összetettebb a helyzet a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások tekintetében, amelyekről a 
2014/24/EU irányelv 32. cikke és a 2014/25/EU irányelv 50. cikke rendelkezik, mivel e rendelkezések igen elté-
rő valós helyzetekre vonatkoznak.  
Egységes európai közbeszerzési dokumentum bekérése szükségtelen adminisztratív terhet jelentene, vagy egyéb 
tekintetben nem lenne helyénvaló 1) ahol csak egy, előre meghatározott résztvevő lehetséges (a két irányelvet 
tekintve, a 2014/24/EU irányelv 32. cikke (2) bekezdésének b) pontja, (3) bekezdésének b) és d) pontja, valamint 
(5) bekezdése, illetve a 2014/25/EU irányelv 50. cikkének c), e), f) és i) pontja), és 2) a sürgősségi helyzetből 
adódóan (a 2014/24/EU irányelv 32. cikke (2) bekezdésének c) pontja, illetve a 2014/25/EU irányelv 50. cik-
kének d) és h) pontja) vagy árutőzsdén jegyzett és vásárolt áruk esetében az ügylet egyéni sajátosságai miatt (a 
2014/24/EU irányelv 32. cikke (3) bekezdésének c) pontja és a 2014/25/EU irányelv 50. cikkének g) pontja).
  
Másrészt az egységes európai közbeszerzési dokumentum teljes körűen szerepet játszana és azt be kellene kérni 
a fennmaradó esetekben, amelyekre az jellemző, hogy egynél több a lehetséges résztvevő, nincs sürgősségi 
helyzet, és az ügylethez nem kötődnek egyéni sajátosságok; ez érvényesül a 2014/24/EU irányelv 32. cikke (2) 
bekezdésének a) pontja, (3) bekezdésének a) pontja és (4) bekezdése, valamint a 2014/25/EU irányelv 50. cik-
kének a), b) és j) pontja tekintetében.  
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vel az eljárás nyerteséül kiválasztott ajánlattevőnek be kell nyújtania a naprakész igazolásokat 
és kiegészítő dokumentumokat.  
 
A tagállamok szabályozhatják, vagy az ajánlatkérő szervekre és a közszolgáltató ajánlatkérők-
re hagyhatják annak eldöntését, hogy használják-e az egységes európai közbeszerzési doku-
mentumot olyan közbeszerzési eljárások részeként is, amelyek nem, vagy nem teljesen tartoz-
nak a 2014/24/EU vagy a 2014/25/EU irányelv hatálya alá, például a vonatkozó értékhatár 
alatti beszerzéseknél, vagy a szociális és egyéb meghatározott szolgáltatásokra vonatkozó kü-
lönös szabályok hatálya alá tartozó beszerzéseknél (a továbbiakban: az enyhébb szabályo-
zás)59. Hasonlóképpen a tagállamok szabályozhatják, vagy az ajánlatkérő szervekre és a köz-
szolgáltató ajánlatkérőkre hagyhatják annak eldöntését, hogy használják-e az egységes euró-
pai közbeszerzési dokumentumot koncessziós szerződések odaítélésével kapcsolatban is, attól 
függetlenül, hogy azok a 2014/23/EU irányelv60 hatálya alá tartoznak-e. 
 
Az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő az eljárás során bármikor felkérheti 
bármelyik ajánlattevőt, hogy nyújtsa be az összes kért igazolást és kiegészítő dokumentumot, 
vagy azok egy részét, amennyiben ez az eljárás megfelelő lefolytatásához szükséges. 
 
A gazdasági szereplő kizárható a közbeszerzési eljárásból, vagy ellene a nemzeti jognak meg-
felelően vád emelhető, ha az egységes európai közbeszerzési dokumentumban vagy – általá-
nosabban – a kizárási okok fenn nem állásának és a kiválasztási kritériumok teljesülésének 
ellenőrzéséhez szükséges információk szolgáltatása során hamis nyilatkozatot tett, informáci-
ókat tartott vissza, vagy nem tudja bemutatni a megkívánt kiegészítő dokumentumokat.  
 
A gazdasági szereplők később is felhasználhatják azt az egységes európai közbeszerzési do-
kumentumban megadott információt, amelyet egy korábbi közbeszerzési eljárásban már meg-
adtak, amennyiben az információ továbbra is helytálló és releváns. Ennek a legkönnyebb 
módja, az információ beillesztése az új egységes európai közbeszerzési dokumentumba a 
megfelelő funkciókkal, amelyek e célra rendelkezésre állnak a fent említett elektronikus 
ESDP szolgáltatásban. Természetesen lehetőség lesz az információ ismételt felhasználására a 
másolás és beillesztés más formáinak segítségével is, például a gazdasági szereplő informati-
kai berendezésein (PC-n, táblagépen, szerveren ...) tárolt információ felhasználásával. 
 
A 2014/24/EU irányelv 59. cikke (2) bekezdése második albekezdésének megfelelően az egy-
séges európai közbeszerzési dokumentum kizárólag elektronikus formában fog rendelkezésre 
állni, azonban ez legkésőbb 2018. április 18-ig halasztható61. Ez azt jelenti, hogy legkésőbb 
2018. április 18-ig az egységes európai közbeszerzési dokumentumnak mind elektronikus, 
mind pedig papíralapú változatai felhasználhatók. Az említett ESPD-szolgáltatás minden 
esetben lehetővé teszi a gazdasági szereplők számára, hogy elektronikusan töltsék ki az egy-
séges európai közbeszerzési dokumentumukat, lehetővé téve számukra a felkínált lehetőségek 
minden előnyének kiaknázását (nem utolsósorban az információ újrafelhasználását). Olyan 
közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az elektronikus kommunikációt elhalasztották (amely 
legkésőbb 2018. április 18-ig szintén lehetséges), az ESPD-szolgáltatás lehetővé teszi a gaz-
dasági szereplők számára elektronikusan kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumen-
tumuk kinyomtatását papíralapú dokumentumként, amelyet azután az elektronikus kommuni-

                                                
59 A 2014/24/EU irányelv 74–77. cikke, és a 2014/25/EU irányelv 91–94. cikke. 
60 Az Európai Parlament és a Tanács 2014. február 26-i 2014/23/EU irányelve a koncessziós szer-
ződésekről (HL L 94., 2014.3.28., 1. o.). 
61 Lásd a 2014/24/EU irányelv 90. cikkének (3) bekezdését. 
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kációtól eltérő módon eljuttathatnak az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatké-
rőnek62. 
 
Az előzőkben említetteknek megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentumban 
a gazdasági szereplő hivatalosan kinyilvánítja, hogy a vonatkozó kizárási okok nem állnak 
fenn, hogy az adott kiválasztási kritériumoknak megfelel, valamint kötelezettséget vállal arra, 
hogy megadja az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő által kért releváns infor-
mációkat.  
 
Amennyiben a közbeszerzések részekre vannak bontva, és a kiválasztási szempontok63 ré-
szenként változnak, az egységes európai közbeszerzési dokumentumot mindegyik részre vo-
natkozóan ki kell tölteni (vagy a részek olyan csoportjára, amelyekre ugyanazon kiválasztási 
szempontok vonatkoznak). 
A nyilatkozatnak emellett tartalmaznia kell, hogy a kiegészítő iratok64 kiállításáért melyik ha-
tóság vagy harmadik fél a felelős, továbbá tartalmaznia kell a gazdasági szereplő arra vonat-
kozó hivatalos nyilatkozatát, hogy kérésre haladéktalanul be tudja mutatni az említett kiegé-
szítő iratokat. 
 
Az ajánlatkérő szervek vagy közszolgáltató ajánlatkérők dönthetnek úgy, vagy a tagállamok 
előírhatják65 számukra, hogy a kiválasztási szempontokról előírt információt egyetlen kérdés-
re korlátozzák arra vonatkozóan, hogy a gazdasági szereplők megfelelnek-e az előírt kiválasz-
tási szempontoknak, igen vagy nem. Bár ezt további információ és/vagy dokumentáció beké-
rése követheti, körültekintően el kell kerülni azt, hogy túlzott adminisztratív terheket rójanak 
a gazdasági szereplőkre azáltal, hogy egy adott közbeszerzési eljárásban minden résztvevőtől 
szisztematikusan bekérik a tanúsítványokat vagy egyéb igazolásokat, illetve az olyan gyakor-
latot, amelynek során megkülönböztető módon azonosítják be azokat a gazdasági szereplőket, 
amelyektől ilyen dokumentációt kérnek.  
 
Az ajánlatkérő szervek és a közszolgáltató ajánlatkérők azon kötelezettsége, hogy az érintett 
dokumentációt bármely tagállamban közvetlenül a díjmentes nemzeti adatbázishoz történő 
hozzáféréssel szerezzék be, akkor is fennáll, amikor a kiválasztási szempontokra kezdetben 
bekért információ az igen vagy nem válaszra szorítkozott. Ha ilyen elektronikus dokumentá-
ciót kérnek, akkor a gazdasági szereplők az érintett dokumentáció beszerzéséhez szükséges 
információt a kiválasztási szempontok ellenőrzésekor fogják megadni az ajánlatkérő szervnek 
vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek, nem pedig közvetlenül az egységes európai közbeszer-
zési dokumentumban. 
 

                                                
62 Pdf fájlként is el tudják készíteni egységes európai közbeszerzési dokumentumukat, amely elektronikus 
úton mellékletként elküldhető. Ahhoz, hogy a gazdasági szereplők a későbbiekben újra fel tudják használni az 
információt, a kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot megfelelő elektronikus formában kell 
elmenteniük (mint pl. .xml). 
63 Ez az eset lehetséges a legkisebb előírt árbevételnél, amelyet ilyen esetekben az egyes részek 
legnagyobb becsült értékének függvényében kell megállapítani. 
64 Kivéve, ha az ajánlatkérő szervek vagy a közszolgáltató ajánlatkérők jelezték, hogy a követelmények 
teljesítéséről az első alkalommal elegendő az általános információ („igen”/„nem”). Erről a lehetőségről a további 
magyarázatot lásd lent. 
65 Az ilyen előírások lehetnek általános jellegűek, vagy szorítkozhatnak csak bizonyos helyzetekre, pl. 
csak nyílt eljárásoknál, vagy kétszakaszos eljárásoknál csak akkor, amikor minden részvételre jelentkezőt felhív-
nak a részvételre. 
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Amennyiben a szükséges információ (például erkölcsi bizonyítvány) elektronikus úton elérhe-
tő az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára, a gazdasági szereplő annak 
érdekében, hogy az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő hozzáférjen ezekhez 
az információkhoz, közölheti az információ elérési útját (meg kell adnia az adatbázis nevét, 
internetcímét, a keresett adat nyilvántartási számát stb.). Ennek közlésével a gazdasági sze-
replő hozzájárul ahhoz, hogy az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő a 
személyes adatok feldolgozásáról szóló 95/46/EK irányelvet66 végrehajtó nemzeti szabá-
lyoknak megfelelően hozzáférjen a vonatkozó dokumentumokhoz és különösen egyes 
különleges adatokat, például bűncselekményekre, büntetőítéletekre vagy biztonsági in-
tézkedésekre vonatkozó adatokat tartalmazó dokumentumokhoz.  
 
A 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 64. cikkével összhangban az elismert 
gazdasági szereplők hivatalos jegyzékébe felvett vagy közjogi vagy magánjogi szervezetek 
által kiállított vonatkozó tanúsítványokkal rendelkező gazdasági szereplő a III–V. részben kért 
adatok vonatkozásában benyújthatja az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatké-
rőnek a hivatalos jegyzékbe való felvételről az illetékes hatóság által kiadott igazolást, vagy 
az illetékes tanúsító szervezet által kibocsátott tanúsítványt. 
Azon gazdasági szereplőnek, amely egyedül vesz részt és a kiválasztási szempontok teljesíté-
séhez nem veszi igénybe más szervezetek kapacitásait, egy egységes európai közbeszerzési 
dokumentumot kell kitöltenie.  
 
Azon gazdasági szereplőnek, amely egyedül vesz részt, de a kiválasztási szempontok teljesíté-
séhez más szervezet vagy szervezetek kapacitásait veszi igénybe, biztosítania kell, hogy az 
ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő a gazdasági szereplő egységes európai 
közbeszerzési dokumentuma mellett kézhez kapjon egy külön egységes európai közbeszerzé-
si dokumentumot is, amely minden egyes igénybe vett szervezet vonatkozásában tartalmaz-
za a releváns információkat67. 
 
Végül, amennyiben a közbeszerzési eljárásban gazdasági szereplők egy csoportja – adott 
esetben ideiglenes társulás keretében – együttesen vesz részt, a II–V. részben foglalt informá-
ciók tekintetében minden egyes részt vevő gazdasági szereplőnek külön egységes európai 
közbeszerzési dokumentumot kell benyújtania. 
Minden olyan esetben, amikor a gazdasági szereplő igazgatói, vezetői vagy felügyelői testüle-
tének egynél több tagja van, illetve e testületek képviseletére, az azokban való döntéshozatal-
ra, vagy annak kontrolljára vonatkozó jogkörrel egynél több személy rendelkezik, lehetséges, 
hogy mindegyiküknek alá kell írnia ugyanazon egységes európai közbeszerzési dokumentu-
mot a nemzeti szabályoktól függően, beleértve az adatvédelemre vonatkozó szabályokat. 
 
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum aláírását (aláírásait) illetően felhívjuk a fi-
gyelmet, hogy az egységes európai közbeszerzési dokumentumon előfordulhat, hogy nem 
szükséges aláírás, amennyiben az egységes európai közbeszerzési dokumentumot egy doku-
mentum csomag részeként küldik el, amelynek hitelességét és sértetlenségét a küldés módjá-
nál megkövetelt aláírás(ok) biztosítja (biztosítják)68. 

                                                
66 Az Európai Parlament és a Tanács 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve a személyes adatok 
feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 281., 
1995.11.23., 31. o.). 
67 Lásd a II. rész C. szakaszát. 
68 Például, ha az ajánlatot és az azt kísérő egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyílt eljárásban 
olyan e-mail útján küldik el, amely a szükséges típusú elektronikus aláírással van ellátva, akkor előfordulhat, 
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Olyan közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az eljárást megindító felhívást az Európai Unió Hivata-
los Lapjában tették közzé, a I. részben előírt információ automatikusan megjelenik, feltéve, hogy a 
fent említett elektronikus ESPD-szolgáltatást használják az egységes európai közbeszerzési do-
kumentum létrehozásához és kitöltéséhez.  

Ha az eljárást megindító felhívás nem jelent meg az EU Hivatalos Lapjában, akkor az ajánlat-
kérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek kell kitöltenie az információt, amely lehető-
vé teszi a közbeszerzési eljárás egyértelmű azonosítását. Az egységes európai közbeszerzési doku-
mentum minden szakaszában az összes egyéb információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie.  

 
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum a következő részekből és szakaszokból áll: 
– I. rész: A közbeszerzési eljárásra és az ajánlatkérő szervre vagy a közszolgáltató 

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

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

– B: Adófizetési vagy a társadalombiztosítási járulék fizetésére vonatkozó 
kötelezettség megszegésével kapcsolatos okok (jogerős és kötelező határozat 
esetén alkalmazásuk a 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (2) bekezdése értel-
mében kötelező. Ugyanilyen feltételekkel alkalmazásuk az ajánlatkérő szervek 
számára is kötelező a 2014/25/EU irányelv 80. cikkének (1) bekezdése értel-
mében, míg azok a közszolgáltató ajánlatkérők, amelyek nem ajánlatkérő szer-
vek, dönthetnek úgy, hogy alkalmazzák ezeket a kizárási okokat). Felhívjuk a 
figyelmet arra, hogy egyes tagállamok nemzeti joga nem jogerős és kötelező 
határozatok esetén is kötelezővé teheti alkalmazásukat.). 

– C: Fizetésképtelenséggel, összeférhetetlenséggel vagy szakmai kötelesség-
szegéssel kapcsolatos okok (lásd a 2014/24/EU 57. cikkének (4) bekezdését) 
(olyan esetek, amelyekben a gazdasági szereplők kizárhatók; tagállamuk köte-
lezővé teheti ezen okok alkalmazását az ajánlatkérő szervek számára. A 
2014/25/EU irányelv 80. cikkének (1) bekezdése alapján minden közszolgálta-
tó ajánlatkérő, függetlenül attól, hogy ajánlatkérő szerv-e, eldöntheti, hogy al-
kalmazza-e ezeket a kizárási okokat, vagy tagállamuk előírhatja számukra ezek 
alkalmazását). 

– D: Egyéb, adott esetben az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató aján-
latkérő tagállamának nemzeti jogszabályaiban előírt kizárási okok  

– IV. rész: Kiválasztási kritériumok69: 
– : Az összes kiválasztási szempont általános jelzése 

                                                                                                                                                   
hogy az egységes európai közbeszerzési dokumentumon további aláírás(ok) nem szükséges(ek). Az is le-
hetséges, hogy az egységes európai közbeszerzési dokumentumon elektronikus aláírás sem szükséges, amennyi-
ben az egységes európai közbeszerzési dokumentum elektronikus közbeszerzési platformba van illesztve, és a 
platform használatához elektronikus hitelesítésre van szükség. 
69 A 2014/25/EU irányelv 80. cikkének (2) bekezdése alapján a közszolgáltató ajánlatkérők – függetlenül 
attól, hogy ajánlatkérő szervek-e – eldönthetik, hogy alkalmazzák-e a 2014/24/EU irányelv 58. cikkében előírt 
kiválasztási szempontokat (IV. rész, A., B. és C. szakasz).  
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– A: Alkalmasság 
– B: Gazdasági és pénzügyi helyzet 
– C: Technikai és szakmai alkalmasság 
– D: Minőségbiztosítási rendszerek és környezetvédelmi vezetési szabvá-

nyok70 71 
– V. rész: Az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának csökken-

tése72 
– VI. rész: Záró nyilatkozat 
 

                                                
70 A 2014/25/EU irányelv nem írja elő kifejezetten a közszolgáltató ajánlatkérők számára az egységes 
európai közbeszerzési dokumentum alkalmazását minőségbiztosítási rendszerek és környezetvédelmi vezetési 
szabványok tekintetében (IV. rész, D. szakasz), azonban ezt gyakorlati okoknál fogva lehetővé kell tenni, mivel 
a 2014/24/EU irányelv 62. cikke és a 2014/25/EU irányelv 81. cikke lényegében ugyanaz. 
71 A 2014/25/EU irányelv 77. cikkének (2) bekezdése és 78. cikkének (1) bekezdése értelmében a 
közszolgáltató ajánlatkérőknek objektív szabályok és szempontok alapján kell kiválasztaniuk a résztvevőket. A 
fent leírtak szerint ezek bizonyos esetekben lehetnek a 2014/24/EU irányelvben előírt szempontok, vagy lénye-
gileg azonos rendelkezéseket foglalhatnak magukba (lásd a 9. és a 11. lábjegyzetet). Az objektív szabályok és 
szempontok azonban szintén vonatkozhatnak egy adott közszolgáltató ajánlatkérőre vagy egy adott közbeszer-
zési eljárásra. Az ilyen esetekhez azonban nem alkalmazható az egységes formanyomtatvány.  
72 A 2014/25/EU irányelv nem írja elő kifejezetten a közszolgáltató ajánlatkérők számára az egységes 
európai közbeszerzési dokumentum alkalmazását az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának 
csökkentése tekintetében (V. rész), azonban ezt gyakorlati okoknál fogva lehetővé kell tenni, mivel a 
2014/24/EU irányelv 65. cikke és a 2014/25/EU irányelv 78. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy e részvevők 
számának bármilyen csökkentését objektív és megkülönböztetésmentes szempontok vagy szabályok alapján kell 
végezni. 



77 

10. sz. nyilatkozatminta 
 

NYILATKOZAT AZ AJÁNLAT ELEKTRONIKUS MÁSOLATA ÉS A PAPÍR 
ALAPÚ AJÁNLAT EGYEZŐSÉGÉRŐL VALAMINT A SZERZŐDÉS 

TELJESÍTÉSÉHEZ ELŐÍRT TANÚSÍTVÁNYOKRÓL 
 
 

Vállalkozási szerződés keretében a „Séd-Nádor-Gaja vízrendszer rehabilitációja I. 
ütem” KEHOP-1.5.0.-15-2015-00001 azonosítószámú projekt során tervezési és 

kivitelezés feladatok ellátása FIDIC Sárga könyv szerint 
 
 
Alulírott ....................................... mint a(z) ………………………………………. (cégnév) 
ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője nyilatko-
zom, hogy az általunk benyújtott elektronikus ajánlati példány megegyezik a papír alapon be-
nyújtott ajánlattal, nyilatkozom továbbá, hogy a közbeszerzési dokumentumokban előírt – a 
szerződés teljesítéséhez szükséges – tanúsítványok meglétét a közbeszerzési dokumentumok-
ban előírt módon és határidőre igazolni fogom. 
 
 
Kelt: …………., ………  év …………..  hó  …  nap 
 

….............................. 
cégszerű aláírás 
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11. sz. nyilatkozatminta 
 

MAGYARORSZÁGON LETELEPEDETT AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA* 
a Kbt. 62. § (1) bekezdés a), d), e) és f) pontja, valamint (2) bekezdése szerinti 

KIZÁRÓ OKOKRÓL 
[A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § a) pontja alapján] 

 
 

Vállalkozási szerződés keretében a „Séd-Nádor-Gaja vízrendszer rehabilitációja I. 
ütem” KEHOP-1.5.0.-15-2015-00001 azonosítószámú projekt során tervezési és 

kivitelezés feladatok ellátása FIDIC Sárga könyv szerint 
 
Alulírott ....................................... mint a(z) ………………………………………. (cégnév) 
ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője nyilatko-
zom, hogy nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tör-
vény 62. § (1) bekezdés a), d), e) és f) pontjai, valamint a (2) bekezdés szerinti kizáró okok, 
amelyek szerint: 
 
62. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem ve-
het részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki 
a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az el-
múlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűző-
dő 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 elköve-
tését is; 
ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, 
vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűt-
len kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós bűn-
cselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés; 
ac) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi érde-
keinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás; 
ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez kapcso-
lódó felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet; 
ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti terro-
rizmus finanszírozása; 
af) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerin-
ti kényszermunka; 
ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás közbe-
szerzési 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 el-
múlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert; 
f) tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 
2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontja alapján vagy az adott közbeszerzési eljá-



79 

rásban 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; 
[…] 
(2) A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és 
nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben 
a) vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági tár-
saság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felü-
gyelő szervének tagja, illetve személyes joga szerint az előbbieknek megfelelő döntéshozatali 
jogkörrel rendelkező személy olyan személy, akivel szemben az (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott bűncselekmény miatt az elmúlt öt évben jogerős ítéletet hoztak és a büntetett 
előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült, vagy 
b) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet az el-
múlt öt évben - vagy ha ez rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt büntetett előé-
lethez fűződő hátrányok alóli mentesüléséhez szükséges időn belül - olyan személlyel szem-
ben hozták, aki a bűncselekmény elkövetésekor a gazdasági szereplő vezető tisztségviselője 
vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedü-
li tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illet-
ve az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy volt. 
 
 
*A jelen nyilatkozatot az ajánlatban még nem szükséges csatolni, az csak az Ajánlatkérő Kbt. 
69. § (4) bek. szerinti – külön – felhívására csatolandó, a 321/2015. (X. 30.) Kr. 8. §-ában írt 
esetekben és módon! Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő köteles ezt a nyi-
latkozatot külön-külön megtenni! 
 
[A321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § a), c) és d) pontjai értelmében: 
a) a) a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) és e) pontja tekintetében - amelyet kizárólag természetes 
személy gazdasági szereplő köteles igazolni -, valamint a Kbt. 62. § (2) bekezdésében említett 
személyek esetén közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatko-
zatot; 
c) a Kbt. 62. § (1) bekezdés d) pontja tekintetében, ha a gazdasági szereplő a cégnyilvános-
ságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény értelmében 
nem minősül cégnek, vagy ha az adott szervezet tevékenységének felfüggesztésére a cégbírósá-
gon kívül más hatóság is jogosult, közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hi-
telesített nyilatkozatot; 
d) a Kbt. 62. § (1) bekezdés f) pontja tekintetében ha a nem természetes személy gazdasági 
szereplő nem minősül cégnek, közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitele-
sített nyilatkozatot szükséges benyújtani!] 
 
 
 
Kelt: …………., ………  év …………..  hó  …  nap 
 

….............................. 
cégszerű aláírás 
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12. sz. nyilatkozatminta 
 

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT* 
a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont tekintetében 

 
 

Vállalkozási szerződés keretében a „Séd-Nádor-Gaja vízrendszer rehabilitációja I. 
ütem” KEHOP-1.5.0.-15-2015-00001 azonosítószámú projekt során tervezési és 

kivitelezés feladatok ellátása FIDIC Sárga könyv szerint 
 
Alulírott‚........................... mint a(z) ……………………………………….………… (cégnév) 
ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője a Kbt. 62. § 
(1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § ib), 
illetve 10. § (1) bekezdés gb) alpontja alapján 
 

nyilatkozom, 
 

hogy (a megfelelő részt kérjük aláhúzással, vagy egyéb módon egyértelműen jelölni):73 
 

szervezetünk olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott74 tőzsdén 
és 
 
- a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 

szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint de-
finiált valamennyi tényleges tulajdonosa és állandó lakóhelye a következő: 
 
- Tényleges tulajdonos neve és állandó lakóhelye (1): 

…………………………………………… 
- Tényleges tulajdonos neve és állandó lakóhelye (2): 

…………………………………………… 
- Tényleges tulajdonos neve és állandó lakóhelye (3): 

…………………………………………… 
- Tényleges tulajdonos neve és állandó lakóhelye (..): 

…………………………………………… 

                                                
73 a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) tényleges 
tulajdonos: 

ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok 
vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 
nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal össz-
hangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, 

rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében 
meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik, 

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

1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatá-
rozták, 
2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy 
3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt szá-
zaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá 

re) az ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szer-
vezet vezető tisztségviselője; 
74 A szabályozott tőzsde alatt a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 5. § (1) bekezdés 114. pontjában meghatározott piacot kell érteni. 
(A szabályozott tőzsdék listáját egyebekben megtalálja az alábbi linken:  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:209:0021:0028:HU:PDF) 
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VAGY 
 

- az ajánlattevőnek nincs a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-
rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa. 

 
VAGY 

 
szervezetünk olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek. 

 
 
 
*A jelen nyilatkozatot az ajánlatban még nem szükséges csatolni, az csak az Ajánlatkérő Kbt. 
69. § szerinti – külön – felhívására csatolandó! 
 
Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő köteles ezt a nyilatkozatot az Ajánlat-
kérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti – külön – felhívására megtenni! 
 
Kelt: …………., ………  év …………..  hó  …  nap 

….............................. 
cégszerű aláírás 
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13. sz. nyilatkozatminta 
 

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT* 
a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében 

 
 

Vállalkozási szerződés keretében a „Séd-Nádor-Gaja vízrendszer rehabilitációja I. 
ütem” KEHOP-1.5.0.-15-2015-00001 azonosítószámú projekt során tervezési és 

kivitelezés feladatok ellátása FIDIC Sárga könyv szerint 
 
Alulírott………............., mint a(z) ………….. (székhely:……………), mint ajánlattevő je-

len közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője a Kbt. 62. § (1) bekezdés 

k) pont kc) alpontja tekintetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § ic), illetve 10. § (1) 

bekezdés gc) alpontja alapján 

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

 

a) hogy szervezetünk vonatkozásában az alábbi jogi személy(ek) vagy személyes joga sze-

rint jogképes szervezet(ek) rendelkeznek közvetetten, vagy közvetlenül több, mint 25 %-

os tulajdoni résszel, vagy szavazati joggal: 

 

 Szervezet (1) neve: ………………………………………… 
 Szervezet (2) neve: ………………………………………… 
 Szervezet (..) neve: ………………………………………… 
 

Egyúttal nyilatkozatom, hogy a fenti szervezet(ek) vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekez-

dés k) pont kc) alpontjában meghatározott kizáró feltételek nem állnak fenn. 

 

VAGY** 

 

b) hogy szervezetünk vonatkozásában nincs olyan jogi személy vagy személyes joga szerint 

jogképes szervezet, amely közvetetten, vagy közvetlenül több, mint 25 %-os tulajdoni 

résszel, vagy szavazati joggal rendelkezik  

 
*A jelen nyilatkozatot az ajánlatban még nem szükséges csatolni, az csak az Ajánlatkérő Kbt. 
69. § szerinti – külön – felhívására csatolandó! 
 
** A megfelelő rész kitöltendő/aláhúzandó, vagy a nem kívánt rész törlendő/áthúzandó! 
 
Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő köteles ezt a nyilatkozatot az Ajánlat-
kérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti – külön – felhívására megtenni! 
 
Kelt: …………., ………  év …………..  hó  …  nap 

….............................. 
cégszerű aláírás 
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14. sz. nyilatkozatminta 

NYILATKOZAT A REFERENCIÁKRÓL75 

(ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT) 
AZ MSZ.1. ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNY TEKINTETÉBEN* 

 
Vállalkozási szerződés keretében a „Séd-Nádor-Gaja vízrendszer rehabilitációja I. 

ütem” KEHOP-1.5.0.-15-2015-00001 azonosítószámú projekt során tervezési és 
kivitelezés feladatok ellátása FIDIC Sárga könyv szerint 

Alulírott ……………………….., mint a ………………………………….. (név) ajánlattevő/ 
/kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet** jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozat-
tételre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a tárgyban jelölt közbeszerzési eljárásban tett 
ajánlat vonatkozásában referenciaként az alábbi munkákat jelölöm meg76: 

 
Az MSZ1. alkalmassági követelmény(ek) számá-
nak megjelölése, amely(ek) igazolására a referen-
cia bemutatásra kerül: 

MSZ1 

A Vállalkozó neve, székhelye:  

A szerződést kötő másik fél (Megrendelő) neve, 
székelye: 

 

Az építési beruházás (szerződés) tárgya, mennyi-
sége: 

 

A teljesítés kezdő és befejező időpontja (év, hónap, 
nap megjelöléssel) 

 

A közös ajánlattevői/ alvállalkozói teljesítés esetén 
a saját teljesítés mennyisége: 

 

 
*A jelen nyilatkozatot az ajánlatban még nem szükséges csatolni, az csak az Ajánlatkérő Kbt. 
69. § (4) bek. szerinti – külön – felhívására csatolandó! 
**A megfelelő rész kitöltendő/aláhúzandó, vagy a nem kívánt rész törlendő/áthúzandó! 
 
Kelt: …………., ………  év …………..  hó  …  nap 
 

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

                                                
75 A referenciát a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 22. § (3) bekezdése szerint kell igazolni a közbeszerzési dokumentu-
mokban előírt tartalommal.  
76 A táblázat szükség szerint ismételhető. 
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15. sz. nyilatkozatminta 

A TELJESÍTÉSBE BEVONNI KÍVÁNT SZAKEMBEREK BEMUTATÁSA* 

(ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT) 
 

Vállalkozási szerződés keretében a „Séd-Nádor-Gaja vízrendszer rehabilitációja I. 
ütem” KEHOP-1.5.0.-15-2015-00001 azonosítószámú projekt során tervezési és 

kivitelezés feladatok ellátása FIDIC Sárga könyv szerint 
 
Alulírott ……………………….., mint a ………………………………….. (név) ajánlatte-
vő/kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet** jelen közbeszerzési eljárásban nyilatko-
zattételre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a tárgyban jelölt közbeszerzési eljárásban az 
alábbi szakember(ei)t jelölöm meg: 
 

Az MSZ2 alkalmas-
sági követelmény 
pontos megjelölé-

se*** 

Szakember neve és 
adott esetben rele-
váns jogosultságá-
nak száma, jogo-
sultság hiányában 

releváns végzettsége 
és gyakorlati ideje 

Az a személy/szervezet, akivel/amellyel az 
adott szakember munkaviszonyban vagy 

foglalkoztatásra irányuló egyéb jogvi-
szonyban áll az ajánlattétel időpontjában. 

(egyéni vállalkozó esetén az igazolvány- 
vagy nyilvántartási-, vagy adószám megadá-

sa szükséges) 

MSZ2….   
MSZ2….   
MSZ2….   

 
Nyilatkozom továbbá arról, hogy nyertességünk esetén az itt megajánlott szakemberek az 
adott pozíciónak (alkalmassági feltételnek) megfelelő érvényes jogosultsággal, az adott pozí-
cióhoz elvárt érvényes kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig, illetőleg a 
szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fognak. 
 
Nyilatkozom továbbá arról, hogy tudomásul vesszük, hogy amennyiben az alkalmassági felté-
telek igazolására bemutatott szakemberek bármelyike esetében megállapítható, hogy az adott 
pozícióhoz előírt jogosultsággal nem rendelkezik legkésőbb a szerződés megkötéséig, úgy a 
nyilvántartásba-vétel elmaradása az Ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minő-
sül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb 
ajánlatot nyújtó Ajánlattevővel köti meg Ajánlatkérő a szerződést, feltéve, hogy azt az Össze-
gezésben megjelölte. 
*A jelen nyilatkozatot az ajánlatban még nem szükséges csatolni, az csak az Ajánlatkérő Kbt. 
69. § (4) bek. szerinti – külön – felhívására csatolandó! 
** A megfelelő rész kitöltendő/aláhúzandó, vagy a nem kívánt rész törlendő/áthúzandó! 
***(MSZ2.1 és/vagy MSZ2.2 és/vagy MSZ2.3) 
 
Kelt: …………., ………  év …………..  hó  …  nap 
 

….............................. 
cégszerű aláírás 
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16. sz. nyilatkozatminta 
 

RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSI NYILATKOZAT* 
 

Vállalkozási szerződés keretében a „Séd-Nádor-Gaja vízrendszer rehabilitációja I. 
ütem” KEHOP-1.5.0.-15-2015-00001 azonosítószámú projekt során tervezési és 

kivitelezés feladatok ellátása FIDIC Sárga könyv szerint 
 

 
Alulírott ………………………. (név) mint a „Vállalkozási szerződés keretében a „Séd-
Nádor-Gaja vízrendszer rehabilitációja I. ütem” KEHOP-1.5.0.-15-2015-00001 
azonosítószámú projekt során tervezési és kivitelezés feladatok ellátása FIDIC Sárga 
könyv szerint” tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlati felhívás III.1.3 pontja szerinti 
alkalmassági követelmények közül a …….** alkalmassági követelmény77 vonatkozásában az 
ajánlatban megjelölt személy nyilatkozom, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén 
rendelkezésre állok és közreműködök szerződés teljesítésben, az ajánlatban szereplő 
beosztásban, és nincs más olyan kötelezettségem a jelzett időszak(ok)ra vonatkozóan, amely a 
szerződés teljesítésében való munkavégzésemet bármilyen szempontból akadályozná. 
 
Kelt: ……………., 2018. .............. „ ….. ” 
 

……………………………………….. 
szakember saját kezű aláírása 

 
*A jelen nyilatkozatot az ajánlatban még nem szükséges csatolni, az csak az Ajánlatkérő Kbt. 
69. § (4) bek. szerinti – külön – felhívására csatolandó! 
**A szakember által betöltendő pozíciót [MSZ2.1) és/vagy MSZ2.2) és/vagy MSZ2.3)] kérjük 
megjelölni! 
 

                                                
77 Vezető tisztségviselő esetén az értékelési szempont megjelölése. 

törölt: 2017
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MELLÉKLETEK 
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Ajánlati biztosíték bankgarancia formanyomtatványa 
 

Vállalkozási szerződés keretében a „Séd-Nádor-Gaja vízrendszer rehabilitációja I. 
ütem” KEHOP-1.5.0.-15-2015-00001 azonosítószámú projekt során tervezési és 

kivitelezés feladatok ellátása FIDIC Sárga könyv szerint 
 

Projekt kód KEHOP-1.5.0.-15-2015-00001 
 

AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK 
BANKGARANCIA 

 
Garanciaszám: ....................................  
Szerződésszám: ....................................  

Ajánlatkérő neve, címe …………… 
 
Tudomásunk van arról, hogy a cégnév: ………….. (székhely:…………….), mint Ajánlattevő 
/továbbiakban: Megbízó/ benyújtja Önöknek a …………… építési munkáinak 
megvalósítására vonatkozó ajánlatát (továbbiakban: Ajánlat). Az Ajánlat elfogadása esetén a 
Megbízó köteles Önökkel a megkívánt formában a vállalkozási szerződést aláírni. 
 
A Megbízónak az ajánlati kötöttsége biztosítására … Ft, azaz … forint összegről szóló bank-
garancia levelet kell adnia az Önök javára. 
 
A fentiekkel kapcsolatban mi, a .................................... Bank Rt. (szék-
hely:....................................) /továbbiakban: Bank/ visszavonhatatlan kötelezettséget vállalunk 
arra, hogy  
 

… Ft, azaz … forint összeget 
 

meg nem haladó mértékben kifizetést teljesítünk 3 banki napon belül közvetlenül az első 
írásbeli felszólításukra, az alapjogviszony vizsgálata nélkül, tekintet nélkül a Megbízó, mi 
magunk vagy bármely más fél, harmadik személy ellenvetéseire, amennyiben felszólításukban 
kijelentik, hogy a Megbízó teljesítési kötelezettsége beállt. 
Ajánlati Biztosíték Önöket illeti meg az alábbi esetkörökben: 
Önök által követelt összeg azért vált esedékessé, mert a Megbízó: 
a. ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát a Megbízó visszavonta, vagy 
b. a szerződés megkötése a Megbízó érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg,  
c. az ajánlati kötöttséggel terhelt ajánlatához az ajánlatkérő felhívására a Megbízó nem vagy nem 

megfelelően nyújtja be az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát 
alátámasztó igazolásokat, és ajánlata ezen okból érvénytelennek minősül..  

 
Igénybejelentésüket ezen garancialevélre vonatkozóan átutalással teljesítjük az Önök által 
Bankunknak írásban megküldött felszólításnak megfelelően.  
 
Ezen bankgarancia teljes összegben vagy akár egymástól eltérő részletekben is a fenti módon 
kerül teljesítésre az írásban nekünk megküldött igényeik szerint. Ezen bankgarancia a mai 
naptól … év ... hó … napig érvényes, mely időpontig esetleges igénybejelentésüknek Ban-
kunkhoz be kell érkeznie. Ezen időpont után a bankgarancia érvényét veszti, Bankunk annak 
alapján fizetést nem teljesít, függetlenül attól, hogy az eredeti példányt hozzánk visszajuttat-
ják-e vagy sem.  
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A jelen bankgarancia alapján az Önök részére teljesített valamennyi kifizetés a fent írt garan-
cia összegét a kifizetés összegével automatikusan csökkenti. 
 
Kelt: 
 
 ……………………………… 

cégszerű aláírás 
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Biztosító által kiállított kötelezvény formanyomtatványa 
 

Vállalkozási szerződés keretében a „Séd-Nádor-Gaja vízrendszer rehabilitációja I. 
ütem” KEHOP-1.5.0.-15-2015-00001 azonosítószámú projekt során tervezési és 

kivitelezés feladatok ellátása FIDIC Sárga könyv szerint 
 
 

Projekt kód KEHOP-1.5.0.-15-2015-00001 
 

Ajánlati biztosíték 
Kötelezvény 

 
Ajánlatkérő neve, címe …………… 
 
Alulírott ……………… (biztosító neve, címe) kinyilvánítjuk, hogy tudomásunk van arról, 
hogy a ……………… (ajánlattevő neve) ……………… (ajánlattevő székhelye) 
/továbbiakban: Megbízó/ a ……………… építési munkáinak megvalósítására vonatkozó 
ajánlatát (továbbiakban: Ajánlat) benyújtja az Önök részére. Az Ajánlat elfogadása esetén 
Megbízó köteles Önökkel a megkívánt formában a vállalkozási szerződést aláírni. 
Megbízónknak ajánlati kötöttsége biztosítására … Ft, azaz … forint összegről szóló, biztosí-
tási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvényt kell 
adnia az Önök részére.  
A fentiekkel kapcsolatban mi, a ……………… biztosító (székhely: ………………) 
/továbbiakban: Biztosító/ visszavonhatatlan készfizető kezességi kötelezettséget vállalunk ar-
ra, hogy  

… Ft, azaz … forint összeget 
meg nem haladó mértékben kifizetést teljesítünk 3 banki napon belül, közvetlenül az első 
írásbeli felszólításukra az alapjogviszony vizsgálata nélkül, tekintet nélkül Megbízónk, mi 
magunk vagy bármely más fél, harmadik személy ellenvetésére, amennyiben felszólításukban 
kijelentik, hogy az Ajánlati Biztosíték Önöket illeti meg az alábbi esetkörökben: 
Önök által követelt összeg azért vált esedékessé, mert a Megbízó: 
a. ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát a Megbízó visszavonta, vagy 
b. a szerződés megkötése a Megbízó érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg,  
c. az ajánlati kötöttséggel terhelt ajánlatához az ajánlatkérő felhívására a Megbízó nem vagy nem 

megfelelően nyújtja be az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát 
alátámasztó igazolásokat, és ajánlata ezen okból érvénytelennek minősül..  

 
Igénybejelentésüket ezen kötelezvényre vonatkozóan átutalással teljesítjük az Önök által ne-
künk írásban megküldött felszólításnak megfelelően.  
 
Kelt:  

__________________________  
cégszerű aláírás  
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JEGYZÉKEK 
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1.SZ. JEGYZÉK 

 
Vállalkozói javaslat 

 
Vállalkozói javaslatát az Ajánlattevőnek a Megrendelő Követelményeinek figyelembevételé-
vel kell megtennie. 
Az indikatív tervben foglalt műszaki megoldástól az ajánlattevő vállalkozói javaslatában - a 
Megrendelői Követelményekre (3. kötet) figyelemmel - eltérhet. Az Indikatív 
tervdokumentáció (5. 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.  
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 ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az indikatív tervben foglalt, attól teljes egé-
szében vagy részben eltérő műszaki megoldásra tesz ajánlatot, illetve nyilatkoznia kell arról 
is, hogy az indikatív tervben foglaltaktól  mennyiben tér el. 
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2.SZ. JEGYZÉK 
 

Egyenértékű tételek 
 
A megrendelő követelményeiben rögzített műszaki tartalomtól (gyártmány, típusok) esetlege-
sen eltérő, de azzal egyenértékű, felhasználásra kerülő anyagok minőségének, illetve a beépí-
tésre kerülő termékek típusának és részletes műszaki jellemzőinek a leírása.   
 
 
 
Kelt: 
 
 ……………………………… 
 cégszerű aláírás 
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