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BEVEZETŐ 

Tisztelt Ajánlattevő! 

Ön az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint Ajánlatkérő által – a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény a Második része alapján, „Kutatási szolgáltatások a „Neurelaxin, az első neuron 
nyúlványnövekedést serkentő hatóanyag: stroke és más agyi rendellenségek helyreállítását 
elősegítő vezérmolekula kifejlesztése” elnevezésű projekt keretében” tárgyban indított, uniós 
eljárás rend szerinti nyílt közbeszerzési eljárásnak közbeszerzési dokumentumait tartja a kezében.  

A Közbeszerzési Értesítőben megjelent ajánlati felhívás azonosító száma: KÉ-18161/2017. 

A közbeszerzési dokumentumok közreadásával célunk, hogy segítséget nyújtsunk a közbeszerzésekről 
szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) előírásainak, valamint a felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott követelményeknek eleget tevő ajánlat 
elkészítéséhez, és az ajánlata elvárásainknak megfelelő, minden egyes követelményt teljesítő 
összeállításához. A közbeszerzési dokumentumok elkészítésének általunk nem titkolt célja többek 
között az is, hogy az eljárást megindító felhívásunkra érvényes ajánlatot kapjunk. 

A Kbt. 3. § 21. pontjának megfogalmazása alapján „közbeszerzési dokumentum: minden olyan 
dokumentum, amelyet az ajánlatkérő a közbeszerzés vagy a koncesszió tárgya, illetve a közbeszerzési 
vagy koncessziós beszerzési eljárás leírása vagy meghatározása érdekében hoz létre, illetve amelyre 
ennek érdekében hivatkozik, így különösen az eljárást meghirdető hirdetmény, az eljárást meghirdető 
felhívásként alkalmazott előzetes tájékoztató, műszaki leírás, ismertető, kiegészítő tájékoztatás, 
javasolt szerződéses feltételek, a gazdasági szereplők által benyújtandó dokumentumok mintái, 
részletes ártáblázat vagy árazatlan költségvetés”.  

 

Kérem, hogy ajánlata összeállítását megelőzően figyelmesen tanulmányozza át a közbeszerzési 
dokumentumokban leírtakat! 

E kérésünk teljesítése mind az Ajánlattevők, mind az Ajánlatkérő jól felfogott érdeke, hiszen: 

– Önnek, mint Ajánlattevőnek megkönnyíti összeállított ajánlatának benyújtás előtti ellenőrzését 
abból a szempontból, hogy az valóban tartalmazza-e a Kbt.-ben, az eljárást megindító felhívásban, 
és a közbeszerzési dokumentumokban előírtakat; 

– Nekünk, mint Ajánlatkérőnek pedig nagymértékben segítséget nyújt ez által ajánlata – bontáskori, 
és azt követő – alaki, formai- és tartalmi szempontok szerinti felülvizsgálatánál, tehát végső fokon 
az eljárást megindító felhívásban, illetőleg a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott 
feltételeknek való megfelelésének meghatározásához. 

Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a közbeszerzési dokumentumok harmadik (illetéktelen) 

személynek nem tehetőek hozzáférhetővé és az másra nem ruházhatóak át (kivéve az ajánlattétel 

érdekében bevont gazdasági szereplővel, illetve az ajánlatban résztvevő más ajánlattevővel, 
alvállalkozóval, vagy kapacitást nyújtó szervezettel). 

A jelen közbeszerzési eljárás során az Ajánlatkérő az általa megküldeni kívánt dokumentumokat 
elsősorban és e-mail útján, az Ajánlattevő által kapcsolattartási pontként megadott e-mail címre küldi 
meg az Ajánlattevőknek, a gyors tájékoztatás érdekében. A megküldött dokumentum akkor is 
kézbesítettnek minősül, ha az Ajánlatkérőhöz az e-mail megküldését követően hibaüzenet nem érkezik. 
Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az eljárás során a hagyományos postai úton küldje meg 
az egyes dokumentumokat az Ajánlattevőknek. 
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Ajánlattevő felelőssége, hogy a közbeszerzési dokumentumok letöltése során olyan e-mail címet 
adjon meg, amely 24 órában alkalmas a közbeszerzési dokumentumok fogadására, továbbá 
amelyen keresztül a közbeszerzési dokumentumok az ajánlat összeállításáért felelős szervezeti 
egység, vagy személy számára soron kívül hozzáférhetőek. Az ebből eredő kockázatokért és 
időveszteségért Ajánlatkérő nem vállal felelősséget! 

 

Kérjük a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy ajánlatukat szigorúan a felhívásban, a közbeszerzési 
dokumentumokban, és a jogszabályokban meghatározottak szerint készítsék el és nyújtsák be, és 
bizonytalanság esetén éljenek a közbeszerzési törvényben meghatározott kiegészítő tájékoztatás 
lehetőségével. A felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban foglalt 
feltételek bármelyikének nem megfelelő ajánlat a Kbt. 73. §-a alapján érvénytelennek minősülhet. 

Kérjük, amennyiben az ajánlatuk egy részét üzleti titokká kívánják nyilvánítani, különös figyelmet 
fordítsanak annak Kbt. 44-45. §-a szerinti elhatárolására, az üzleti titok megfelelő indokolásának 
benyújtására, figyelemmel arra, hogy az üzleti titok Kbt. 44. § (2)-(3) bekezdésében történő 
elhatárolása, valamint nem megfelelő indokolása az ajánlat Kbt. 73. § (1) bekezdés f) pontja 
szerinti érvénytelenségét okozhatja. 

 

Bízunk abban, hogy a Kbt., az eljárást megindító felhívásunk és a közbeszerzési dokumentumok 
együttesen elegendő útmutatást nyújt érvényes ajánlatuk összeállításához és benyújtásához. 

Ezúton szeretnénk megköszönni, hogy érdeklődésével megtisztelte a jelen közbeszerzési eljárást! 
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ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 
 

Ajánlatkérő neve, címe:  

Hivatalos név: Eötvös Loránd Tudományegyetem Nemzeti azonosítószám: AK02128 

Postai cím: Egyetem tér 1-3. 

Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1053 Ország: Magyarország 

Kapcsolattartó személy: Dr. Mihucz Bernadett Telefon: +36 14116720 

E-mail: mihucz.bernadett@kancellaria.elte.hu  Fax: +36 14116721 

 

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: 

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Németh Krisztina 

Lajstromszáma: 00210 

Levelezési cím: Electool Beszerzési Szolgáltató Kft., Alkotás utca 53. MOM Park C ép. 3. em. 

Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1123 Ország: Magyarország 

E-mail: nemeth.krisztina@electool.com, kozbeszerzes@electool.com Telefon: +36 307605840 

Internetcím (URL): www.electool.hu Fax: +36 12399896 

 

Az Ajánlattevő ajánlatának benyújtásával teljes egészében elfogadja a közbeszerzésekről szóló 2015. 
évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) előírásai szerint ezen közbeszerzési eljáráshoz elkészített 
eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentumok (a továbbiakban együtt: közbeszerzési 
dokumentumok) összes feltételét az ajánlattétel kizárólagos alapjául, lemondva saját szolgáltatási 
feltételeik érvényesítéséről. 

Az Ajánlattevő kizárólagos kockázata, hogy gondosan megvizsgálja a közbeszerzési dokumentumokat 
és azok minden kiegészítését, amely esetleg az ajánlattételi időszak alatt kerül kibocsátásra, valamint, 
hogy megbízható információkat szerezzenek be minden olyan körülmény és kötelezettség 
vonatkozásában, amely bármilyen módon is befolyásolhatja az ajánlat természetét vagy jellemzőit. 

Az Ajánlattevőknek a közbeszerzési dokumentumokban közölt információkat bizalmas anyagként kell 
kezelniük, amelyről harmadik félnek semmiféle részletet ki nem szolgáltathatnak, kivéve, ha e harmadik 
fél ajánlatot készít és nyújt be az ajánlattevő számára a beszerzés tárgyának egy részére vonatkozóan 
(pl. alvállalkozó, gyártó, forgalmazó, beszállító stb.), vagy az alkalmasság igazolásában részt vesz a 
gazdasági szereplőként való részvétel céljából. Sem a közbeszerzési dokumentumokat, sem azok 
részeit, vagy másolatait nem lehet másra felhasználni, mint ajánlattételre, és az abban leírt 
szolgáltatások céljára. 

Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdésekben jelen közbeszerzési dokumentumok 
rendelkezései az irányadóak és kötelezőek az ajánlat összeállítására és benyújtására vonatkozóan. Az 
eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentumok esetleges ellentmondása esetén az 
eljárást megindító felhívás rendelkezései az irányadóak. 
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Az eljárásban való részvétel feltétele, hogy a közbeszerzési dokumentumokat legalább egy Ajánlattevő 
vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó elektronikus úton elérje. A közbeszerzési dokumentumok 
másra át nem ruházhatóak (kivéve az ajánlattétel érdekében bevont gazdasági szereplővel, illetve az 
ajánlatban résztvevő más ajánlattevővel, alvállalkozóval, vagy kapacitást nyújtó szervezettel). Közös 
ajánlattétel esetén elegendő, ha a közös Ajánlattevők egyike - vagy az ajánlatban megnevezett 
alvállalkozója – elektronikus úton eléri a közbeszerzési dokumentumokat. 
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AZ ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS KIEGÉSZÍTÉSE 
 

Tekintettel az Európai Unió Hivatalos Lapjának (TED) szigorú karakterkorlátozása miatt, az eljárás 
megindító hirdetmény teljes tartalma a felhívás egyes pontjaiban nem került részletesen ismertetésre, 
ezeket a jelen fejezetben kerülnek részletesen kifejtésre: 

 

Ajánlati felhívás - VI.3) További információk 

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy tekintettel az Európai Unió Hivatalos Lapjának (TED) 
jelenpontra is érvényes szigorú karakterkorlátozására, ajánlatkérő a VI.3) pontban nem tudja a 
közbeszerzési eljáráshoz szükséges további információk teljes tartalmát meghatározni, ezért azok 
részletesen a közbeszerzési dokumentumokban kerülnek kifejtésre. 

1. A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos 
további információk:  

a) A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé (kivéve az ajánlattétel érdekében 
bevont gazdasági szereplővel, illetve az ajánlatban résztvevő más ajánlattevővel, alvállalkozóval, 
vagy kapacitást nyújtó szervezettel). Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy kizárólag azt 
tekinti az eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplőnek, aki a megadott linken az azonosításhoz 
és a későbbi kapcsolattartáshoz szükséges regisztrálási adatait (cég neve, adószáma, 
székhelye, kapcsolattartó neve, e-mail címe, telefonszáma, fax száma) megadja.  

b) Az eljárásban való részvétel feltétele, hogy a közbeszerzési dokumentumot ajánlatonként 
legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton 
– a fentiek szerint – el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig. A kiegészítő tájékoztatás a 
közbeszerzési dokumentumot – a fentiek szerint – átvevőnek kerül megküldésre. 

2. Azon alkalmassági követelmények megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos 
jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: M/1. 

3. Ajánlattevő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek 
való megfelelés tekintetében az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumba foglalt nyilatkozatát 
benyújtani. Ajánlattevőnek az EEKD-ban - az EEKD-ban a IV. rész α) pontjának kitöltésével - 
elegendő nyilatkoznia arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek az EEKD 
IV. részének további szakaszait ajánlattevők nem kötelesek kitölteni. 

4. Amennyiben ajánlattevő – átalakulásra hivatkozással – jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, 
az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű 
másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat. 

A Kbt 65. § (11) bekezdése alapján nem használhatja fel ajánlattevő alkalmassága igazolására azokat 
az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként - a jogelőd a Kbt. 65. § (7) bekezdés 
szerinti bevonása nélkül - maga lenne jogosult, ha a jogelőd ajánlattevő tekintetében az eljárásban 
alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd megszűnt - megszűnése hiányában 
fennállna. Az ajánlattevő ebben az esetben is élhet a 64. § szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a 
jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal 
összefüggésben igazolja megbízhatóságát. 

5. Az ajánlat benyújtásának formai követelményei: 

a) Az ajánlatot írásban, az ajánlat egyes lapjait egymást követő sorrendben, lapozhatóan lefűzve 
(történhet például de nem kizárólagosan összekapcsolással, zsinórral, ragasztással, sínnel, stb.), 
az ajánlati felhívásban megadott címre közvetlenül, vagy postai úton kell benyújtani, az ajánlattételi 
határidő lejártáig történő beérkezéssel.  
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b) A tartalommal rendelkező oldalakat oldalszámozással, és az oldalszámokat tartalmazó 
tartalomjegyzékkel kell ellátni, amely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám 
alapján megtalálhatóak. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. 
A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni.  

c) Az ajánlatban lévő, minden - az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy kapacitást (erőforrást) nyújtó 
szervezet által készített - 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 - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek 
vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. 

d) Az ajánlatot zárt, sértetlen csomagolásban 1 eredeti papír alapú példányban kell benyújtani. Az 
ajánlat eredeti példányát tartalmazó 1 db CD, DVD, vagy pendrive adathordozót nem 
szerkeszthető formában is kérjük az ajánlat mellékleteként csatolni. Minden esetben a papír alapon 
benyújtott ajánlat tartalma a mérvadó. Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy 
elektronikus adathordozón benyújtott ajánlata jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható fájl, 
amely a papír alapon benyújtott ajánlattal mindenben megegyezik. 

e) Az ajánlatot tartalmazó csomagoláson az ajánlattevő nevén és címén kívül fel kell tüntetni: „ELTE 
Kutatási szolgáltatások a „Neurelaxin, az első neuron nyúlványnövekedést serkentő 
hatóanyag: stroke és más agyi rendellenségek helyreállítását elősegítő vezérmolekula 
kifejlesztése” elnevezésű projekt keretében”, valamint „Kizárólag az ajánlattételi határidő 
lejártakor bontható fel”. A postán feladott ajánlatot Ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül 
benyújtottnak, ha annak kézhezvételére a bontás helyszíneként megjelölt címen az ajánlattételi 
határidőig sor került. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai, illetve futár küldemények 
elvesztéséből eredő kockázatot az Ajánlattevő viseli.  

f) Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költség az 
Ajánlattevőt terheli.  

6. Személyes leadás esetén kérjük, hogy az ajánlatot a jelen felhívás I.3) mellékletében megjelölt címen 
munkanapokon 9.00-16.00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 9.00 óra és az 
ajánlattételi határidő lejárta között adják le.  

7. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, vagy a kapacitást nyújtó szervezet (személy) részéről az 
ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) 
közjegyzői aláírás hitelesítéssel ellátott cégaláírási nyilatkozatát (aláírási címpéldányát) vagy ügyvéd 
által ellenjegyzett, 2006. évi V törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírásmintáját egyszerű másolati 
formában. Amennyiben az aláíró/szignáló személy nem cégjegyzésre jogosult az adott gazdasági 
szereplőnél, úgy csatolni kell az adott gazdasági szereplőnél cégjegyzésre jogosult vezető 
tisztségviselő által aláírt meghatalmazást is, amelynek tartalmaznia kell a meghatalmazott személy 
aláírását és szignómintáját is, vagy az ajánlathoz csatolni kell a meghatalmazott személy(ek) 
közjegyzői aláírás hitelesítéssel ellátott cégaláírási nyilatkozatát (aláírási címpéldányát) vagy ügyvéd 
által ellenjegyzett aláírás-mintáját egyszerű másolati formában. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő 
figyelmét, hogy az ajánlat (nyilatkozat, kötelezettségvállalás) aláírására vonatkozó meghatalmazás 
aláírására meghatalmazóként kizárólag az ajánlattevő (kapacitást nyújtó szervezet) vezető 
tisztségviselője jogosult, a cégvezető és a képviseletre feljogosított munkavállaló a Ptk. 3:116. § (3) 
bekezdés alapján az ajánlat (nyilatkozat, kötelezettségvállalás) aláírására meghatalmazást 
érvényesen nem adhat. 

8. Ajánlattevőnek az ajánlatában csatolnia kell nyilatkozatát a folyamatban lévő változásbejegyzésről, 
nemleges tartalommal is. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján folyamatban lévő 
változásbejegyzési eljárás esetében ajánlattevő ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz 
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött 
igazolást. 
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9. Amennyiben Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet képviseletére 
(cégjegyzésére) jogosult személy a közbeszerzési eljárással kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére 
vagy egyébre a gazdasági társaság más munkavállalóját képviseleti joggal ruházza fel, az ajánlathoz 
csatolni kell a meghatalmazott aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba 
foglalt meghatalmazást. 

10. Amennyiben közös ajánlattételre kerül sor, akkor a közös ajánlattevők kötelesek becsatolni 
megállapodásukat, amely legalább a következőket tartalmazza: 

– a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása a szerződéses kötelezettségek 
teljesítésére, amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülnek;  

– a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselő megnevezése, valamint a cégjegyzésre 
jogosult – ajánlatot aláíró – személy(ek) neve, beosztása, telefon és telefax száma, címe. 

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők 
képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők 
megjelölését. Amennyiben a jelen felhívásban és a Kbt.-ben előírt egyes nyilatkozatokat nem közösen 
teszik meg, vagy kizárólag az egyes ajánlattevők vonatkozásában megteendő nyilatkozatról van szó, 
úgy ezen nyilatkozatokat minden egyes ajánlattevőnek külön, cégszerűen aláírva kell benyújtani. 

11. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását nem írja elő és nem teszi 
lehetővé azon ajánlattevők számára sem, amelyek önállóan, és nem közös ajánlattevőként tesznek 
ajánlatot. 

12. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Kbt. 44. §-ában foglaltakra.  

13. Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján – ha a felhívás 
vagy jogszabály eltérően nem rendelkezik – a dokumentumok egyszerű másolatban benyújthatók. 
Ajánlatkérő előírja az alábbi dokumentumok esetében az eredeti vagy hiteles másolat benyújtását: 
garanciavállaló nyilatkozat, kezességvállalásról szóló nyilatkozat, a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti 
nyilatkozat. 

14. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatban meg kell jelölni 

– a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni, 

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

A nyilatkozatot nemleges tartalommal is csatolni kell. Nyertes ajánlattevő (közös ajánlattevők) 
legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles valamennyi olyan alvállalkozót 
bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és – ha a megelőző közbeszerzési 
eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, 
hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. 

15. A kiegészítő tájékoztatással kapcsolatban ajánlatkérő a Kbt. 56. §-át megfelelően alkalmazza. 

16. Az ajánlatnak tartalmaznia kell Ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti szervezet 
bevonásáról. A vonatkozó nyilatkozatokat nemleges tartalommal is meg kell tenni. 

17. Az ajánlatnak tartalmaznia kell eredeti példányban az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 66. § 
(2) bekezdés szerint az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, 
valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 

18. A Kbt. 66. § (4) bekezdés szerint az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- 
és középvállalkozásokról, fejlődésükről szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak 
minősülnek. 

19. Az ajánlatnak Felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint, valamennyi a Kbt. 
68. § (4) bekezdése szerinti adat feltüntetésével. 
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20. Amennyiben Ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági 
szereplő valamely a felhívásban vagy a közbeszerzési dokumentumban előírt igazolás helyett a Kbt. 
69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben Ajánlattevő, 
alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nyilatkozatban köteles 
megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint igazolni, és hogy 
mi az ezen tény vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre 
álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége. 

21. Ajánlatkérő az eljárás során - összhangban a Kbt. 71. §-ban foglaltakkal - a hiánypótlás lehetőségét 
biztosítja. Abban az esetben, ha Ajánlattevő hiánypótlás keretében új gazdasági szereplőt von be 
az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükség újabb hiánypótlás elrendelésére, 
úgy ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján e gazdasági szereplő tekintetében teljes körű 
hiánypótlási lehetőséget biztosít.  

22. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza. 

23. Ajánlatkérő a Kbt. 79. § (1) bekezdés alapján a közbeszerzési eljárás eredményéről az ajánlatok 
elbírálásáról szóló összegezés megküldésével tájékoztatja az eljárásban részt vett valamennyi 
ajánlattevőt. A szerződéskötés a Kbt. 131.§ (4)-(6) bekezdésében foglaltak figyelembevételével 
történik. 

24. Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint eljárva az eljárás nyertesével köt szerződést, vagy 
– a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot 
tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli 
összegezésben megjelölte. 

25. A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapján a külföldi adóilletékességű ajánlattevő nyertessége esetén 
köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti 
adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó 
adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

26. Ajánlattevőnek az ajánlatában céginformációs adatlapot kell csatolnia a dokumentációban 
meghatározott adattartalommal. 

27. Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárás során tett nyilatkozatokban, illetve becsatolt 
dokumentumokban/ igazolásokban feltüntetett, nem HUF-ban meghatározott összeget a Magyar 
Nemzeti Banknak a tárgyi közbeszerzési eljárást megindító felhívás megjelenésének napján 
érvényes hivatalos devizaárfolyamán számítva veszi figyelembe. Ajánlatkérő az MNB által nem 
jegyzett devizák esetében az Ajánlattevő nemzeti bankja által jegyzett, a közbeszerzési eljárást 
megindító felhívás megjelenésének napján érvényes hivatalos devizaárfolyamán számítva veszi 
figyelembe.  

28. Az ajánlatban valamennyi dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. Az ajánlatkérő a 
fordítások esetén az ajánlattevő általi felelős magyar fordítást elfogadja a Kbt. 47.§ (2) bekezdés 
alapján, erről ajánlattevőnek nyilatkozni kell az ajánlatban. Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az 
olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, 
hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás tartalmának helyességéért az 
ajánlattevő felelős. Az Ajánlatkérő kizárólag a fordítás szövegét vizsgálja. Az Ajánlatkérő elfogadja 
az eredetileg 2 nyelven készült nyilatkozatokat, iratokat, igazolásokat is. 

29. A teljes ajánlattételi felhívásban valamint az eljárás során valamennyi órában megadott határidő 
közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET) 

30. Az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a 
dokumentáció rendelkezései, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és 
végrehajtási rendeletei az irányadók.  
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ÚTMUTATÓ A MEGFELELŐ AJÁNLATTÉTELHEZ 
 

Választott eljárás 

A Kbt. Második Része alapján, uniós eljárás rendben nyílt közbeszerzési eljárás szabályai szerint 
lefolytatandó közbeszerzési eljárás. 

 

Közös ajánlattétel 

Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot, amely esetben a közös Ajánlattevők kötelesek 
maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös Ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt 
megjelölni. 

A közös Ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen 
tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. Ahol e törvény az Ajánlatkérő számára az 
Ajánlattevők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő tájékoztatás megadása, a hiánypótlás, a 
felvilágosítás és indokolás kérése esetében az Ajánlatkérő a közös Ajánlattevőknek szóló értesítését, 
tájékoztatását, illetve felhívását a Kbt. 35. § (2) bekezdés szerinti képviselőnek küldi meg. A közös 
Ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az Ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek. 

Az egy közös Ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi határidő lejárta 
után változás nem következhet be. 

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a Kbt. 35. § (9) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását. 
Ajánlatkérő a nem közös Ajánlattevők tekintetében is kizárja a projekttársaság alapításának a 
lehetőségét.  

Amennyiben közös ajánlattételre kerül sor, akkor a közös Ajánlattevők kötelesek becsatolni 
együttműködési megállapodásukat, amely legalább a következőket tartalmazza: 

– tartalmazza valamennyi közös Ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelősséget 
vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés szerződésszerű 
teljesítéséhez szükséges munkák megvalósításáért; 

– a közös Ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselő – a Kbt. 35. § (2) bekezdés alapján - 
megnevezése, valamint a cégjegyzésre jogosult – ajánlatot aláíró – személy(ek) neve, beosztása, 
telefon és telefax száma, címe. 

 

Kiegészítő tájékoztatás 

Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban Ajánlattevő lehet – a Kbt. 56. §-
ában foglaltaknak megfelelően – a megfelelő ajánlattétel érdekében az eljárást megindító felhívásban, 
valamint a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) 
tájékoztatást kérhet az Ajánlatkérő képviseletében eljáró szervezettől. 

A kiegészítendő tájékoztatás iránti kérelmeket az alábbi elérhetőségekre kell benyújtani: 

Hivatalos név: Electool Beszerzési Szolgáltató Kft. 

Postai cím: Alkotás u. 53. MOM Park C ép, 3. emelet 

Város/Község: Budapest  Postai irányítószám: 1123 Ország: Magyarország 

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Németh Krisztina 

Lajstromszáma: 00210 

Telefon: +36 30 760 58 
40 
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E-mail: nemeth.krisztina@electool.com, 
kozbeszerzes@electool.com  

Fax: +36 1 239 98 96 

 

A kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmüket a fentiekben meghatározottak mellett – a könnyebb 
feldolgozhatóság érdekében – kérjük szerkeszthető, „.doc”, vagy „docx” formátumban is szíveskedjenek 
megküldeni a nemeth.krisztina@electool.com és a kozbeszerzes@electool.com e-mailcímre. Felhívjuk 
Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. szabályozása értelmében Ajánlatkérő, illetve a tárgyi közbeszerzési 
eljárás lebonyolítója – a verseny tisztasága, az esélyegyenlőség és az egyenlő bánásmód alapelveknek 
megfelelően – nem jogosult az eljárással kapcsolatosan szóban (pl. személyesen, vagy telefon útján) 
felvilágosítást adni, erre tekintettel az ilyen módon érkező megkeresésre nem áll módunkban választ 
adni. 

A kiegészítő tájékoztatással kapcsolatban Ajánlatkérő a Kbt. 56. §-át megfelelően alkalmazza. 
Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás teljes tartalmát az ajánlati felhívás I.3. pontjában megjelölt 
honlapon hozzáférhetővé teszi, valamint megküldi valamennyi gazdasági szereplő részére, amely 
érdeklődését az eljárás iránt az ajánlatkérőnél jelezte. 

Az Ajánlattevő felelőssége, hogy a kiegészítő tájékoztatás kérései a Kbt. 56. § (3) bekezdése szerinti 
határidőben megérkezzenek az Ajánlatkérőhöz. Az Ajánlattevő írásbeli kérdésein tüntesse fel címét, 
e-mail címét, amelyre a választ kéri. Az ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy olyan e-mail 
elérhetőséget adjon meg, amely 24 órában képes a küldött elektronikus üzeneteket fogadni. Az 
ajánlatkérő kizárólag a rendelkezésre bocsátott elérhetőségekre küldi meg a dokumentumokat. 
Továbbá Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzési 
dokumentumokat nem váltotta ki (nem kérte annak megküldését) és kiegészítő tájékoztatás kérés 
keretében nem adja meg azon elérhetőségeit, amelyekre a kiegészítő tájékoztatás megadását várja és 
ezáltal Ajánlatkérő nem képes a tájékoztatás célszemélyhez történő megküldésére (vagy téves, illetve 
az eljárást megindító felhívás megküldésekor rendelkezésére álló címre küldi meg a tájékoztatást). 
Ugyancsak a gazdasági szereplő felelőssége, hogy a szervezeti egységén belül a kiegészítő 
tájékoztatás időben az arra jogosulthoz kerüljön. A postai küldemények elirányításából, elvesztéséből 
eredő összes kockázat az Ajánlattevőt terheli.  

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az előzőek szerint írásban feltett kérdés(ek)re adott 
válasz(oka)t tartalmazó tájékoztatás a kiírás szerves részét képezi, a tájékoztatásban rögzítettek 
ajánlatba történő beépítése valamennyi Ajánlattevő számára kötelező. 

Ajánlatkérőnek a Kbt. 56. §-a alapján nincsen felhatalmazása a Kbt. egyes rendelkezéseivel 
kapcsolatosan értelmező tájékoztatást adni. A Kbt., valamint a közbeszerzésekkel összefüggő egyéb 
jogszabályok értelmezésével kapcsolatban elsősorban a Közbeszerzési Hatóság keretében működő 
Tanács Jogi Osztálya adhat felvilágosítást. 

 

Az ajánlatok benyújtásának formai követelményei 

Az ajánlatot írásban, az ajánlat egyes lapjait egymást követő sorrendben, lapozhatóan lefűzve (történhet 
például de nem kizárólagosam összekapcsolással, zsinórral, ragasztással, sínnel, stb.), az eljárást 
megindító felhívásban megadott címre közvetlenül, vagy postai úton kell benyújtani, az ajánlattételi 
határidő lejártáig történő beérkezéssel.  

A tartalommal rendelkező oldalakat oldalszámozással, és az oldalszámokat tartalmazó 
tartalomjegyzékkel kell ellátni, amely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján 
megtalálhatóak. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. A címlapot 
és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni.  
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Az ajánlatban lévő, minden - az Ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy kapacitást (erőforrást) nyújtó 
szervezet által készített - 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 - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy 
személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. 

Kérjük, az ajánlatot olyan módon állítsák össze, hogy az ajánlat könnyen lapozható legyen! Az 
ajánlatban szereplő nyilatkozatokat cégszerűen aláírva kell benyújtani. 

Az ajánlatot lehetőség szerint nyomtatott betűvel, gépírással kell megírni. 

Az ajánlatot zárt, sértetlen csomagolásban 1 eredeti, papír alapú példányban kell benyújtani. Az 
ajánlat eredeti példányát teljes terjedelemben tartalmazó 1 db CD, DVD vagy pendrive adathordozót 
nem szerkeszthető formában is kérjük az ajánlat mellékleteként csatolni. Minden esetben a papír alapon 
benyújtott ajánlat eredeti, papír alapú példány tartalma a mérvadó. Ajánlattevőnek az ajánlatában 
nyilatkoznia kell, hogy elektronikus adathordozón benyújtott ajánlata jelszó nélkül olvasható, de nem 
módosítható .pdf fájl, amely a papír alapon benyújtott ajánlat példányával mindenben megegyezik.  

Az ajánlatot tartalmazó csomagoláson az ajánlattevő nevén és címén kívül fel kell tüntetni: „ELTE 
Kutatási szolgáltatások a „Neurelaxin, az első neuron nyúlványnövekedést serkentő hatóanyag: 
stroke és más agyi rendellenségek helyreállítását elősegítő vezérmolekula kifejlesztése” 
elnevezésű projekt keretében”, valamint „Kizárólag az ajánlattételi határidő lejártakor bontható 
fel”. A postán feladott ajánlat csak akkor tekinthető határidőn belül benyújtottnak, ha annak 
kézhezvételére a bontás helyszíneként megjelölt címen az ajánlattételi határidőig sor került. Az ajánlat, 
illetve az azzal kapcsolatos postai, illetve futár küldemények elvesztéséből eredő kockázatot az 
ajánlattevő viseli. 

Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költség az ajánlattevőt 
terheli.  

A közbeszerzési eljárás nyelve valamennyi rész esetében magyar (HUN). Felhívjuk azonban 
Ajánlattevők figyelmét, hogy a nyertes Ajánlattevő(k)nek a szerződés teljesítése során a gépkönyveket 
magyar nyelven is az Ajánlatkérő rendelkezésére kell bocsátania. Az ajánlat tehát a magyar nyelven 
kívül más egyéb nyelven nem nyújtható be. Az ajánlatban csatolt minden idegen nyelven kiállított 
okirat/dokumentum/igazolás/nyilatkozat mellé csatolni kell azok Ajánlattevő által készített, vagy 
készíttetett magyar nyelvű felelős fordítását is. Ajánlatkérő erre tekintettel a fentiektől eltérő nyelvű 
okiratot nem fogad el. Az ajánlatkérő a fordítások esetén az ajánlattevő általi felelős magyar fordítást 
elfogadja a Kbt. 47. § (2) bekezdés alapján, ez esetben az ajánlatnak tartalmaznia kell Ajánlattevő 
cégjegyzésre jogosult képviselőjének nyilatkozatát az idegen nyelven kiállított dokumentumok magyar, 
illetve angol nyelvre történő fordításának az eredetivel való egyezőségéről (szöveghűségéről). Az 
ajánlat értékelése, értelmezési szempontjából a magyar fordítás az irányadó. Az Ajánlatkérő elfogadja 
az eredetileg 2 nyelven készült nyilatkozatokat, iratokat, igazolásokat is. A fordítási hibákból történő 
felelősséget az ajánlattevő viseli. 

Ajánlattevőnek az ajánlat eredeti papír alapú példányát és az ajánlat eredeti példányát tartalmazó CD-
t, DVD-t vagy pendrivot egy közös borítékba, vagy csomagolásba kell zárnia. 

A borítékot (csomagot) az alábbi minta szerint kell felcímkézni (vagy olyan felirattal ellátni, amelyből 
egyértelműen kiderül Ajánlatkérő számára, hogy melyik tárgyban indított közbeszerzési eljárásban 
nyújtják be az ajánlatot): 
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Ha a boríték, csomag nincsen a fenti pontokban foglaltak szerint lezárva és megcímezve, akkor az 
Ajánlatkérő semmilyen felelősséget nem vállal az ajánlat téves helyre történő továbbításáért. 

 

Az ajánlatot az ajánlattételi határidő lejártáig az alábbi címre kell benyújtani:  

Hivatalos név: Electool Beszerzési Szolgáltató Kft. 

Postai cím: Alkotás u. 53. MOM Park C ép, 3. emelet 

Város/Község: Budapest  Postai irányítószám: 1123 Ország: Magyarország 

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Németh Krisztina 

Lajstromszáma: 00210 

Telefon: +36 30 760 58 
40 

E-mail: nemeth.krisztina@electool.com Fax: +36 1 239 98 96 

 

Személyes leadás esetén kérjük, hogy az ajánlatot a fent megjelölt címen munkanapokon 9.00-16.00 
óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 9.00 óra és az ajánlattételi határidő lejárta között 
adják le. Ajánlatkérő arra feljogosított képviselője a személyesen, vagy futár által közvetlenül benyújtott 
ajánlat átvételét írásban, elismervény kiadásával igazolja. A személyesen benyújtott ajánlat átvételét 
ajánlatkérő képviselője a helyszínen írásban visszaigazolja. 

Határidőre benyújtott ajánlatnak csak azok minősülnek, amelyek a felhívásban meghatározott határidőig 
az ajánlatkérő részéről az ajánlatok átvételére feljogosított személy által átvételre kerülnek. A 
késedelmes postai kézbesítésből, vagy a küldemény elvesztéséből járó összes kockázat ajánlattevőket 
terheli. 

Az ajánlattételi határidő lejártát követően érkezett ajánlatot ajánlatkérő a Kbt. 73. § (1) bekezdés a) 
pontja alapján érvénytelennek tekinti. A határidő után beérkezett ajánlat csomagolását Ajánlatkérő az 
ajánlattevő személyének megállapítása céljából bonthatja fel, amelyről külön jegyzőkönyvet vesz fel 
(Kbt. 68. § (6) bekezdés). Az elkésett ajánlatokat – a közbeszerzési eljárás többi iratához hasonlóan – 
a Kbt. 46. §-ának (2) bekezdésére tekintettel az Ajánlatkérő köteles megőrizni, ennek megfelelően az 
elkésve benyújtott ajánlat visszaszolgáltatására nincs lehetőség. 

Irodánk megközelítése tömegközlekedéssel: http://www.electool.com/hu/kapcsolat/tomegkozlekedes/ 

Parkolás a MOM Parkban: http://www.electool.com/hu/kapcsolat/parkolas/ 

 

Ajánlat 

„ELTE Kutatási szolgáltatások a „Neurelaxin, az első neuron nyúlványnövekedést 
serkentő hatóanyag: stroke és más agyi rendellenségek helyreállítását elősegítő 

vezérmolekula kifejlesztése” elnevezésű projekt keretében” 

ajánlati felhívásra 

Kizárólag az ajánlattételi határidő lejártakor bontható fel! 
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Kapcsolattartás 

Az ajánlatok bontását követően Ajánlatkérő valamennyi értesítést (így különösen: jegyzőkönyv, 
összegezés) a Felolvasólapon, és a céginformációs adatlapon megadott kapcsolattartók elérhetőségére 
továbbít. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy kapcsolattartási adataikat szíveskedjenek a 
Felolvasólapon és a céginformációs adatlapon úgy megadni, hogy Ajánlatkérő nem vállal felelősséget 
azért, amennyiben a megküldött értesítések a címzett oldalán nem jutnak el a megfelelő 
kapcsolattartóhoz (technikai ok, szabadság stb.). Amennyiben Ajánlattevő a felolvasólapon megadott 
elérhetőséget módosítani, kiegészíteni kívánja, úgy erről köteles Ajánlatkérőt külön e-mailben 
tájékoztatni. (Ajánlatkérő e körben az ún. „out of office” / „házon kívül” üzenetekben megadott 
elérhetőségre történő továbbításért nem vállal felelősséget, ehelyett kéri, hogy az Ajánlattevők ezen 
adatok módosításáról külön e-mailt szíveskedjenek küldeni). 

 

Az ajánlatok elbírálása, értékelése  

Ajánlattal kapcsolatos hiánypótlás 

Az Ajánlatkérő a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelően biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.  

A hiányok pótlása - amelynek során az ajánlatban szereplő iratokat módosítani és kiegészíteni is lehet 
- csak arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen a Közbeszerzési Dokumentumok vagy a jogszabályok 
előírásainak.  

Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdése nyomán tájékoztatja a jelentkezőket, hogy amennyiben a 
hiánypótlással ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az 
eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, úgy ez esetben 
ajánlatkérő nem korlátozza és nem zárja ki az új gazdasági szereplőre vonatkozóan a hiánypótlást. 

A hiánypótlás megadása:  

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

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

A hiánypótlás során pótolni kívánt iratokat ajánlattevőknek megfelelően kell benyújtaniuk. 

 

Az ajánlatok érvényességének vizsgálata (kizáró okok, alkalmasság, egyéb iratok, formai 
követelmények) 

Ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az ajánlatok megfelelnek-e Közbeszerzési Dokumentumokban, 
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.  

Ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelmények, a kizáró okok előzetes ellenőrzésére köteles 
az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumba foglalt nyilatkozatot elfogadni, valamint minden 
egyéb tekintetben az ajánlat megfelelőségét ellenőrizni, szükség szerint a 71-72. § szerinti bírálati 
cselekményeket elvégezni (hiánypótlás, felvilágosítás kérés, ajánlati ár aránytalanságok).  

Ajánlatkérő az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum szerinti nyilatkozattal egyidejűleg 
ellenőrzi a nyilatkozatban feltüntetett, a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerint elérhető adatbázisok adatait is.  
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Az fentiekben leírt előzetes bírálat alapján megfelelőnek talált ajánlatokat az Ajánlatkérő az értékelési 
szempontok szerint értékeli. 

 

Az ajánlattal kapcsolatos pontosítás kérése az ajánlatkérő részéről 

Az Ajánlatok vizsgálatának, értékelésének időszakában az Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint köteles 
felvilágosítást kérni az ajánlattevőktől az ajánlatokban található, nem egyértelmű kijelentések, 
nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében.  

Az ajánlatkérő kizárólag a Kbt. 71. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint és csak olyan felvilágosítást 
kérhet, amely az ajánlatok elbírálása érdekében szükséges. 

A felvilágosítás megadása:  

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

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

 

Az ajánlat értékelése 

A benyújtott ajánlatok vonatkozásában Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 72. §-át (ajánlatok 
megalapozottságának vizsgálata). 

A benyújtott ajánlatok értékelése az ajánlati felhívás II.2.5. pontjában meghatározottak és a 
Közbeszerzési Dokumentumokban részletezettek szerint történik, és Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(6) 
bekezdései szerint jár el és kéri be az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumokban foglaltak 
alátámasztására az igazolásokat. Ajánlatkérő szükség esetén biztosítja a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak 
megfelelően a hiánypótlás lehetőségét. 

 

Az értékelés módszere, értékelési szempontok 

Az ajánlatkérő a beérkező ajánlatok értékelésére – a Közbeszerzési Hatóság 2016. december 21-én 
közzétett útmutatója1, valamint – a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt 
megjelenítő alábbi szempontokat alkalmazza: 

Az 1. részben: In vivo magatartási vizsgálatok és alapvető génexpressziós és hisztológiai változások 
detektálása 

Ár szempont Súlyszám 

Összesen ajánlati ár (nettó HUF) 70 

Minőségi kritériumok Súlyszám 

                                                             
1 A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról 
(KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 
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A felhívás L) pont M/1 alpont a) bekezdésében meghatározott alkalmassági előírás 
igazolására megnevezett szakember magatartás neurobiológia szakterületen 
kutatóként szerzett többlet szakmai tapasztalata (0-24 hónap, a 24 hónap feletti 
többlet időtartamot Ajánlatkérő a maximum pontszámmal értékeli) 

10 

A felhívás L) pont M/1 alpont a) bekezdésében meghatározott alkalmassági előírás 
igazolására megnevezett szakember a felhívás feladását megelőző 3 évben 
szerzőként részt vett impakt faktoros nemzetközi szaklapban megjelent 
viselkedéstudományi témájú publikációban (db = publikációk száma) (az 5 db, vagy 
a feletti publikáció számát Ajánlatkérő a maximum pontszámmal értékeli) 

10 

A felhívás L) pont M/1 alpont b) bekezdésében meghatározott alkalmassági előírás 
igazolására megnevezett szakember magatartás neurobiológia szakterületen 
kutatóként szerzett többlet szakmai tapasztalata (0-24 hónap, a 24 hónap feletti 
többlet időtartamot Ajánlatkérő a maximum pontszámmal értékeli) 

10 

 

A 2. részben: A neurelaxin hatóanyag gerincvelő sérülés gyógyításában való hatásosság vizsgálata 

Ár szempont Súlyszám 

Összesen ajánlati ár (nettó HUF) 70 

Minőségi kritériumok Súlyszám 

A felhívás L) pont M/1 alpont a) bekezdésében meghatározott alkalmassági előírás 
igazolására megnevezett szakember szerves kémia szakterületen kutatóként 
szerzett szakmai többlet tapasztalata (0-24 hónap, a 24hónap feletti többlet 
időtartamot Ajánlatkérő a maximum pontszámmal értékeli) 

10 

A felhívás L) pont M/1 alpont a) bekezdésében meghatározott alkalmassági előírás 
igazolására megnevezett szakember a felhívás feladását megelőző 3 évben 
szerzőként részt vett impakt faktoros nemzetközi szaklapban megjelent 
viselkedéstudományi témájú publikációban (db = publikációk száma) (az 5 db, vagy 
a feletti publikáció számát Ajánlatkérő a maximum pontszámmal értékeli) 

10 

A felhívás L) pont M/1 alpont b) bekezdésében meghatározott alkalmassági előírás 
igazolására megnevezett szakember neurobiológia és/vagy sejtbiológia 
szakterületen kutatóként szerzett többlet szakmai tapasztalata (0-24 hónap, a 24 
hónap feletti többlet időtartamot Ajánlatkérő a maximum pontszámmal értékeli) 

10 

 

A 3. részben: Szelektált kismolekula könyvtárak magas információtartalmú szűrése (HCS) 

Ár szempont Súlyszám 

Összesen ajánlati ár (nettó HUF) 80 
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Minőségi kritériumok Súlyszám 

A felhívás L) pont M/1 alpont a) bekezdésében meghatározott alkalmassági előírás 
igazolására megnevezett szakember neurobiológia és/vagy sejtbiológia 
szakterületen kutatóként szerzett többlet szakmai tapasztalata (0-24 hónap, a 
24hónap feletti többlet időtartamot Ajánlatkérő a maximum pontszámmal értékeli) 

10 

A felhívás L) pont M/1 alpont b) bekezdésében meghatározott alkalmassági előírás 
igazolására megnevezett szakember neurobiológia és/vagy sejtbiológia 
szakterületen technikusként szerzett többlet szakmai tapasztalata (0-48 hónap, a 
48min. 12 hónap, a 60 hónap feletti többlet időtartamot Ajánlatkérő a maximum 
pontszámmal értékeli) 

10 

 

A 4. részben: In vitro sejtkultúra tesztek 

Ár szempont Súlyszám 

Összesen ajánlati ár (nettó HUF) 80 

Minőségi kritériumok Súlyszám 

A felhívás L) pont M/1 alpont a) bekezdésében meghatározott alkalmassági előírás 
igazolására megnevezett szakemberek közül az egyik szakember neurobiológia 
és/vagy sejtbiológia szakterületen kutatóként szerzett többlet szakmai tapasztalata 
(0-24 hónap, a 24min. 36 hónap, a 60 hónap feletti többlet időtartamot Ajánlatkérő a 
maximum pontszámmal értékeli) 

10 

A felhívás L) pont M/1 alpont b) bekezdésében meghatározott alkalmassági előírás 
igazolására megnevezett szakember neurobiológia és/vagy sejtbiológia 
szakterületen technikusként szerzett többlet szakmai tapasztalata (0-48hónap, a 
48min. 12 hónap, a 60 hónap feletti többlet időtartamot Ajánlatkérő a maximum 
pontszámmal értékeli) 

10 

 

Az 5. részben: In vivo tesztek validálása 

Ár szempont Súlyszám 

Összesen ajánlati ár (nettó HUF) 80 

Minőségi kritériumok Súlyszám 

A felhívás L) pont M/1 alpont a) bekezdésében meghatározott alkalmassági előírás 
igazolására megnevezett szakemberek közül az egyik szakember neurobiológia 
és/vagy sejtbiológia szakterületen kutatóként szerzett többlet szakmai tapasztalata 
(0-24 hónap, a 24min. 36 hónap, a 60 hónap feletti többlet időtartamot Ajánlatkérő a 
maximum pontszámmal értékeli) 

10 
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A felhívás L) pont M/1 alpont b) bekezdésében meghatározott alkalmassági előírás 
igazolására megnevezett szakember neurobiológia és/vagy sejtbiológia 
szakterületen technikusként szerzett többlet szakmai tapasztalata (0-48 hónap, a 
48min. 12 hónap, a 60 hónap feletti többlet időtartamot Ajánlatkérő a maximum 
pontszámmal értékeli) 

10 

 

A részszempontok és a részszempontokhoz tartozó súlyszámok meghatározása a beszerzés tárgyának 
lényeges körülményeit és a lényeges feltételeket fejezik ki.  

Ajánlatkérő a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat kiválasztása során az ajánlatoknak az értékelési 
részszempontok szerinti tartalmi elemeit a felhívásban meghatározott ponthatárok között értékeli a 76. 
§ (2) bekezdésének c) pontja alapján meghatározott módszerrel, majd az egyes tartalmi elemekre 
adott értékelési pontszámot megszorozza a súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként 
összeadja. Az az ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatnak, amelynek az 
összpontszáma a legmagasabb. 

 

Ajánlatkérő a részszempontok értékelése esetében az arányosítás és a pontozás értékelési módszerét 
alkalmazza az alábbiakban részletezettek szerint: 

Ajánlatkérő – valamennyi részben azonosan – az Összesen ajánlati ár (nettó HUF) esetében a 
fordított arányosítás módszerét alkalmazza.  

Az ajánlati ár értékelése esetében adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. Ajánlatkérő a 
pontszámítás során kiosztott pontokat a kerekítés szabályainak megfelelően, két tizedesjegyre 
kerekítve állapítja meg.  

A pontok kiosztása a fordított arányosítás esetében: 

P - Pmin / Pmax – Pmin = Alegjobb / Avizsgált 

azaz 

P = Alegjobb / Avizsgált x (Pmax – Pmin) + Pmin 

ahol: 

P:  a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax:  a pontskála felső határa 

Pmin:  a pontskála alsó határa 

Alegjobb:  a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték) 

Avizsgált:  a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

Az ajánlati árat, mint egyösszegű ajánlati árat nettó értékben, magyar forintban (HUF), egy összegben, 
tizedesjegyek nélkül, egy számadattal kifejezve kell megajánlani a Felolvasólapon.  

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden költséget, amely az eljárást megindító felhívásban és 
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételekkel a szerződés teljesítéséhez szükséges. 
Az ajánlati árnak a közbeszerzési dokumentumokban megadott műszaki tartalom teljes egészére kell 
vonatkoznia és úgy kell megadni, hogy magában foglaljon minden járulékos és rezsi költséget is. Az 
ajánlati árnak fixnek kell lenni, az Ajánlattevő semmilyen formában, hivatkozással nem tehet változó 
tartalmú ajánlatot. Abban az esetben amennyiben az Ajánlattevő vállalási árát alul prognosztizálja, az 
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ebből eredő pluszköltségeket, kiadásokat stb. nem háríthatja át az Ajánlatkérőre, és ez nem mentesíti 
a teljesítési kötelezettség alól. 

Ajánlatkérő a pénzügyi ellenszolgáltatást az adófizetési kötelezettség keletkezésének napján érvényes 
ÁFA mértékével növelt bruttó áron teljesíti.  

 

Ajánlatkérő – valamennyi részben azonosan – a szakemberek többlet szakmai tapasztalata 
értékelése esetében az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza.  

A felhívás III.1.3) pont M/1 alpontjában meghatározott alkalmassági előírás igazolására megnevezett 
szakember szakmai tapasztalata értékelése esetében adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont.  

Ajánlatkérő a pontszámítás során kiosztott pontokat a kerekítés szabályainak megfelelően, két 
tizedesjegyre kerekítve állapítja meg.  

A pontok kiosztása az egyenes arányosítás esetében: 

P - Pmin / Pmax – Pmin = Avizsgál/ Alegjobb 

azaz 

P = Avizsgált / Alegjobb x (Pmax – Pmin) + Pmin 

ahol: 

P:  a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax:  a pontskála felső határa 

Pmin:  a pontskála alsó határa 

Alegjobb:  a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legmagasabb érték) 

Avizsgált:  a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

A felhívás III.1.3) pont M/1 alpontjában meghatározott alkalmassági előírás igazolására megnevezett 
szakemberek szakmai tapasztalata minimális időtartama – a felhívásban részletezettek szerint – min. 
12 hónap, ill. minimum 36 hónap (ez alatti értékek esetén az ajánlat érvénytelen), a 60 hónap, vagy e 
feletti megajánlást Ajánlatkérő a maximum pontszámmal értékeli. A szakmai tapasztalat többlet 
időtartamát, hónap mértékegységben egy számadattal, egész hónapokban kifejezve kell megajánlani a 
Felolvasólapon, az alábbiak szerint: 24 hónap + ……….. hónap, összesen ……. hónap, illetve 24 hónap 
+ ……….. hónap, összesen ……. hónap. 

Ajánlatkérő rögzíti, hogy az értékelés során az alkalmassági követelmények között elvárt szakmai 
tapasztalat időtartamán túli, többlet szakmai tapasztalatot veszi figyelembe. Az alkalmassági 
követelmények között elvárt, illetve az ott bemutatott publikációk elkészítése az értékelési 
részszempontok körében, az 1. rész M/1. a) pont, és a 2. rész M/1. a) pont esetében nem kerül 
figyelembe vételre.  

A szakemberek szakmai tapasztalata vonatkozásában minőségi kritériumonként egy-egy szakember 
tekintetében tehető megajánlás. 

Amennyiben a szakember tekintetében nem került megajánlásra többlettapasztalat ajánlatkérő a 
pontskála alsó határával azonos pontot ad a megajánlásra. A szakemberek többlettapasztalatának 
értékelése körében Ajánlatkérő az alkalmassági követelményként előírt minimum értéket levonja a 
megajánlásból és kizárólag az afeletti részt értékeli. 

Ajánlatkérő a többletpontszámmal értékelhető maximális értéket meghaladó megajánlás esetén is a 
legkedvezőbbként meghatározott értéket helyettesíti be a fent megadott képletbe. 
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Ajánlatkérő – az 1-2. részekben azonosan – a szakemberek publikációs tapasztalata értékelése 
esetében a pontozás módszerét alkalmazza.  

A felhívás III.1.3) pont M/1 alpontjában meghatározott alkalmassági előírás igazolására megnevezett 
szakember publikációs tapasztalata értékelése esetében adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 
pont.  

Ajánlatkérő a pontkiosztásra a pontozás módszerét alkalmazza az alábbiak szerint:  

A felhívás L) pont M/1 alpont a) bekezdésében meghatározott alkalmassági előírás igazolására 
megnevezett szakember a felhívás feladását megelőző 3 évben szerzőként részt vett impakt 
faktoros nemzetközi szaklapban megjelent viselkedéstudományi témájú publikációban (db = 
releváns publikációk száma):  

Nem 0 pont 

Igen, 1 db tárgyi publikáció 2 pont 

Igen, 2 db tárgyi publikáció 4 pont 

Igen, 3 db tárgyi publikáció 6 pont 

Igen, 4 db tárgyi publikáció 8 pont 

Igen, 5 db tárgyi publikáció 10 pont 

 

A szakemberek szakmai tapasztalatához kapcsolódó értékelési szempont bemutatása és igazolása az 
alábbiak szerint történik: 

– A szakemberek képzettségének/ végzettségének igazolása a végzettséget igazoló dokumentum 
(oklevél/ diploma/ bizonyítvány/ minősítés) egyszerű másolatának csatolásával történik.  

– A szakmai tapasztalat igazolása a szakemberek saját kezűleg aláírt rendelkezésre állás 
nyilatkozatával történik, amelyben a szakember egyúttal a szakmai tapasztalatáról is részletesen 
nyilatkozik.  

– Az 1-2. részekben a publikációs tapasztalat igazolása érdekében kérjük a publikációk pontos 
hivatkozásának megadásával történik: megjelenés helye, időpontja, szerzőtársak (adott 
esetben), a publikáció címe és rövid bemutatása annak érdekében, hogy a viselkedéstudományi 
téma megállapítható legyen.  

 

Üzleti titok védelme 

A gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban, valamint a 72. § szerinti indokolásban elkülönített 
módon elhelyezett üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok 
nyilvánosságra hozatalát megtilthatja a Kbt. 44. § (1) bekezdés alapján. Az üzleti titkot tartalmazó irat 
kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő 
üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna.  

A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, 
amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala 
miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet!  
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A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül 
megfogalmazásra. 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy Ajánlattevő különösen a Kbt. 44. § (2) bekezdése szerinti adatokat, 
információkat, ajánlati elemeket nem nyilváníthatja üzleti titokká! 

Ha a gazdasági szereplő meghatározott információk, adatok üzleti titokká nyilvánítása során az Kbt. 44. 
§ (1)-(3) bekezdésben foglaltakat nem tartotta be, úgy az ajánlatkérő hiánypótlás keretében felhívja az 
érintett gazdasági szereplőt a megfelelő tartalmú dokumentum benyújtására. 

Kérjük, amennyiben az ajánlatuk egy részét üzleti titokká kívánják nyilvánítani, különös figyelmet 
fordítsanak annak Kbt. 44-45. §-a szerinti elhatárolására, az üzleti titok megfelelő indokolásának 
benyújtására, figyelemmel arra, hogy az üzleti titok Kbt. 44. § (2)-(3) bekezdésében történő 
elhatárolása, valamint nem megfelelő indokolása az ajánlat Kbt. 73. § (1) bekezdés f) pontja 
szerinti érvénytelenségét okozhatja. 

Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az üzleti titoknak tartott információk (ide értve a védett ismeretet is), 
iratok harmadik személyek (különösen más ajánlattevők, gazdasági szereplők) általi megismeréséért, 
amennyiben Ajánlattevő az üzleti titkot (ide értve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47.§] tartalmazó iratokat 
ajánlatában nem elkülönített módon, vagy úgy helyezi el, hogy azok tartalmaznak a fentiekben megjelölt 
információkat is, illetve nem felelnek meg a fentiekben hivatkozott körülményeknek, előírásoknak. 

 

Az ajánlatot alkotó dokumentumok 

Ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott 
tartalmi követelményeknek megfelelően, valamint az esetleges kiegészítő tájékoztatásként tudomására 
jutott információk figyelembevételével kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. A felhívásban és jelen 
közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak nem megfelelő, vagy azoktól illetve a Kbt.-től eltérő 
ajánlatok benyújtása, az ajánlat érvénytelenségét vagy az Ajánlattevő kizárását vonhatja maga után. 

A közbeszerzési dokumentum iratmintákat tartalmaz annak érdekében, hogy az érvényes ajánlattételt 
megkönnyítse az Ajánlatkérő. Nem szükséges az ajánlatba elhelyezni azokat a dokumentumokat, 
amelyek ebben az eljárásban az Ajánlattevő, illetve bármilyen minősítésű alvállalkozója tekintetében 
nem alkalmazható, illetve nem értelmezhető.  

Felhívjuk a tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy Ajánlatkérő főszabályként nem teszi kötelezővé az általa 
meghatározott dokumentumminták alkalmazását (ahol igen, ott ezt Ajánlatkérő jelzi), az csupán javasolt 
az ajánlattevőknek. Amennyiben az Ajánlattevő a dokumentumminta mellőzésével kívánja ajánlatát 
megtenni, kérjük, hogy fokozott figyelemmel járjon el az egyes dokumentumok tartalmi és formai 
megfelelősége érdekében. A közbeszerzési dokumentumokban elhelyezett adatlapokat, 
formanyomtatványokat, stb. az ajánlatban kell elhelyezni. 

A közbeszerzési dokumentumok, annak egyes részei, vagy a közbeszerzési dokumentumok másolati 
példányai, illetve azok részei kizárólag az ajánlat elkészítéséhez, a dokumentumokban feltüntetett 
rendeltetési célnak megfelelően használhatóak fel. 

Ajánlattevő felelőssége, hogy az ajánlat érvényességéhez – különösen a gazdasági és pénzügyi 
alkalmasság, valamint a műszaki illetve szakmai alkalmasság körében – szükséges dokumentumokat 
és igazolásokat, az ajánlat érvényességének egyértelmű megállapításához szükséges tartalommal 
Ajánlatkérő rendelkezésére bocsássa. A kért információk benyújtásáért az Ajánlattevő felel, nem 
kielégítő információk következménye az ajánlat érvénytelenné minősítése lehet. 

Az ajánlatban közölt információk kizárólag ezen közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása 
keretében kerülnek felhasználásra. 

Az ajánlatokhoz a következő dokumentumokat, igazolásokat, nyilatkozatokat kell, lehetőleg az alábbi 
sorrendben az ajánlatba csatolni.  
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Borítólap 

Oldalszámokkal ellátott tartalomjegyzék 

Felolvasólap (a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerint)  

Részletes ártáblázat(ok) – 1. rész 

Az értékelési szempontra megjelölt szakemberek esetében a szakemberek képzettségének/ 
végzettségének igazolása a végzettséget igazoló dokumentum (oklevél/ diploma/ bizonyítvány/ 
minősítés) egyszerű másolata 

Az értékelési szempontra megjelölt szakemberek esetében a szakemberek saját kezűleg aláírt 
rendelkezésre állás nyilatkozata, amelyben a szakember egyúttal a szakmai tapasztalatáról is 
részletesen nyilatkozik 

Ajánlattételi nyilatkozat (a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint) 

Nyilatkozat a KKv. tv. szerinti besroloásról 

Megállapodás közös ajánlattételről – adott esetben 

Céginformációs adatlap 

Aláírási címpéldány(ok) 

Ajánlattevőnek, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más gazdasági szereplőnek (kivétel: természetes 
személy) az aláírási címpéldánya, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási-mintája (egyszerű 
másolatban) 

Meghatalmazás - adott esetben 

A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat 
aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos, legalább teljes bizonyító erejű 
magánokiratba foglalt meghatalmazást, amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat a cégjegyzésre jogosult 
képviselőjének felhatalmazása alapján más személy írja alá 

Nyilatkozat változásbejegyzésről – nemleges tartalommal is 

Cégbírósághoz (vagy az ajánlattevő országában a cég-változásbejegyzési jogköröket gyakorló 
szervhez) benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által 
megküldött igazolás - amennyiben a cégkivonat szerint a cégügyében el nem bírált módosítás van 
folyamatban – adott esetben 

Nyilatkozat alvállalkozók bevonásáról a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai alapján (nemleges 
tartalommal is csatolni kell) 

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti tartalommal 

Adott esetben – Amennyiben Ajánlattevő bármely más szervezet (személy) kapacitására 
támaszkodva felel meg az előírt alkalmassági követelményeknek:  

– Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint más szervezet kapacitására történő 
támaszkodásról (cégszerűen aláírva) (nemleges tartalommal is csatolni kell) 

– A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben 
vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat, amely alátámasztja, hogy a szerződés 
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének 
időtartama alatt. 

Nyilatkozat az idegen nyelvű dokumentumok szöveghűségéről, felelős fordításáról – adott esetben 
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Nyilatkozat az elektronikus adathordozón benyújtott ajánlatról 

Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum  

A Kbt. Második Rész alkalmazásában a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés, 
illetve a 82. § (5) bekezdés szerinti objektív kritériumok teljesülése előzetes igazolását szolgáló dokumentum, amely a 
gazdasági szereplőnek az Európai Bizottság által meghatározott egységes formanyomtatvány szerint tett nyilatkozatát 
tartalmazza. 

Üzleti titok körének meghatározása – adott esetben, elkülönítve 

Üzleti titok indokolása – adott esetben 

 

Az ajánlat mellett – de egybe csomagolva - csatolva: 

1 példány elektronikus adathordozó (CD / DVD / Pendrive), amely az ajánlatot tartalmazza teljes 
terjedelmében, írásvédett fájlformátumban 
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A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint a bírálat második szakaszában benyújtandó dokumentumok: 

Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okok fenn nem állásáról a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) és e) pontja 
tekintetében valamint a 62. § (2) bekezdésében említett személyek esetén (közjegyző vagy 
gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesítve)  

Adott esetben – A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontjának igazolása abban az esetben, ha az Ajánlattevő 
nem szerepel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban Art.) szerinti 
köztartozásmentes adózói adatbázisban: 

 az illetékes adó és vámhivatal igazolása; vagy2 

 Art. szerinti együttes adóigazolás  

Adott esetben – Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdés d) pontja alapján 

Ha a gazdasági szereplő a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 
értelmében nem minősül cégnek, vagy ha az adott szervezet tevékenységének felfüggesztésére a cégbíróságon kívül más 
hatóság is jogosult, közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített ajánlattevői nyilatkozat. 

Adott esetben – Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdés f) pontja alapján 

Ha a nem természetes személy gazdasági szereplő nem minősül cégnek, közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara 
által hitelesített ajánlattevői nyilatkozat. 

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja alapján 

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja alapján 

Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről (M/1) 

A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek rendelkezésre állási nyilatkozata, amelyben egyúttal a 
szakmai tapasztalatukról is nyilatkoznak (M/1) 

A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek képzettségét, végzettségét, minősítését igazoló 
dokumentumok másolata (M/1) 

Üzleti titok körének meghatározása – adott esetben, elkülönítve 

Üzleti titok indokolása – adott esetben 

 

Az ajánlat mellett – de egybe csomagolva - csatolva: 

1 példány elektronikus adathordozó (CD / DVD / Pendrive), amely az ajánlatot tartalmazza teljes 
terjedelmében, írásvédett fájlformátumban  

  

                                                             
2 Nem kívánt rész törlendő. 



Oldal 28 / 87 

MŰSZAKI LEÍRÁS, FELADATLEÍRÁS 
 

Az egyes részek műszaki leírása, feladatleírása azok terjedelmére tekintettel részenként külön-külön 
mellékletben kerülnek rendelkezésre bocsátásra, a közbeszerzési dokumentumok részeként. 

 

  



Oldal 29 / 87 

ADÁS VÉTELI SZERZŐDÉS - TERVEZET 
 

Az egyes részek adás-vételi szerződés-tervezetei azok terjedelmére tekintettel részenként külön-külön 
mellékletben kerülnek rendelkezésre bocsátásra, a közbeszerzési dokumentumok részeként. 
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SZERVEZETEK JEGYZÉKE 
 
 

Ajánlattevőnek a Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján Ajánlatkérő a jelen dokumentációban tájékoztatást 
ad azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevéről és címéről (elérhetőségét), amelyektől az 
Ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat. 

 
 

Nemzetgazdasági Minisztérium (1051 Budapest, József nádor tér 2-4., Tel.: +36-1-795-0716, e-mail: 
ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu)  

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és 
Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkavédelmi Felügyelősége (6000 Kecskemét, Klapka u. 
34., telefon: 06-76-500-790, fax: 06-76-500-797, e-mail:bacsk-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, bacsk-
kh-mmszsz@ommf.gov.hu)  

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és 
Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkaügyi Felügyelősége (6000 Kecskemét, Klapka u.34., 
telefon: 06-76-500-670, fax: 06-76-486-740 ,e-mail: bacsk-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, bacsk-kh-
mmszsz@ommf.gov.hu)  

Baranya Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi 
Ellenőrzési Osztályának Munkavédelmi Felügyelősége (7621 Pécs, Király u. 46., telefon: 06-72-513-
420, fax: 06-72-539-099, e-mail:baranya-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, baranya-kh-
mmszsz@ommf.gov.hu)  

Baranya Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi 
Ellenőrzési Osztályának Munkaügyi Felügyelősége (7621 Pécs, Király u. 46., telefon: 06-72-506-
841, fax: 06-72-539-099, e-mail: baranya-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, baranya-kh-
mmszsz@ommf.gov.hu)  

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi 
Ellenőrzési Osztályának Munkavédelmi Felügyelősége (4024 Debrecen, Piac u. 42-48., telefon: 06-
52-522-390, 06-52-413-784, fax: 06-52-412-270, e-mail: hajdubihar-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, 
hajdubihar-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)  

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi 
Ellenőrzési Osztályának Munkaügyi Felügyelősége (4024 Debrecen, Piac u. 42-48., telefon: 06-52-
417-340, fax: 06-52-451-063, e-mail: hajdubihar-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, hajdubihar-kh-
mmszsz@ommf.gov.hu)  

Budapest Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi Ellenőrzési 
Osztályának Munkavédelmi Felügyelősége (1036 Budapest,Váradi u. 15., telefon: 06-1-216-2901 , 
06-1-323-3600, fax: 06-1-323-3602, e-mail: budapestfv-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, budapestfv-kh-
mmszsz@ommf.gov.hu)  

Budapest Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatási Főosztályának Munkaügyi Ellenőrzési 
Osztályának Munkaügyi Felügyelősége (1036 Budapest,Váradi u. 15., telefon: 06-1-323-3600, fax: 
06-1-323-3602, e-mail: budapestfv-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, budapestfv-kh-
mmszsz@ommf.gov.hu)  

Pest Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi Ellenőrzési 
Osztályának Munkavédelmi Felügyelősége (1135 Budapest, Lehel út 43-47., tel: 06-1-236-3900, fax: 
06-1- 236-3999, e-mail: pest-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, pest-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)  

Pest Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának 
Munkaügyi Felügyelősége (1135 Budapest, Lehel út 43-47., tel: 06-1-236-3900, fax: 06-1- 236-3999, 
e-mail: pest-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, pest-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)  
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Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és 
Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkavédelmi Felügyelősége (9022 Győr, Jókai utca 12., tel: 
06-96-795-871, fax: 06-96-795-875, e-mail: gyorms-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, gyorms-kh-
mmszsz@ommf.gov.hu)  

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és 
Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkaügyi Felügyelősége (9022 Győr, Jókai utca 12., tel: 06-
96-795-871, fax: 06-96-795-875, e-mail: gyorms-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, gyorms-kh-
mmszsz@ommf.gov.hu)  

Vas Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi 
Ellenőrzési Osztályának Munkavédelmi Felügyelősége (9700 Szombathely, Hargita u. 31., tel: 06-
94-522-610, fax: 06-94-500-795, e-mail: vas-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, vas-kh-
mmszsz@ommf.gov.hu)  

Vas Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi 
Ellenőrzési Osztályának Munkaügyi Felügyelősége (9700 Szombathely, Hargita u. 31., tel: 06-94-
513-720 fax: 06-94-513-735, e-mail: vas-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, vas-kh-
mmszsz@ommf.gov.hu) Zala Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának 
Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési  

Osztályának Munkavédelmi Felügyelősége(8900 Zalaegerszeg, Kelemen Imre u. 17., tel: 06-92-549-
374, fax: 06-92-549-276, e-mail: zala-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, zala-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)  

Zala Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi 
Ellenőrzési Osztályának Munkaügyi Felügyelősége (8900 Zalaegerszeg, Kelemen Imre u. 17., tel: 
06-92-549-375, fax: 06-92-549-278, e-mail: zala-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, zala-kh-
mmszsz@ommf.gov.hu)  

Fejér Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi 
Ellenőrzési Osztályának Munkavédelmi Felügyelősége (8000 Székesfehérvár, Mátyás király krt. 6., 
tel: 06-22-511-000, fax: 06-22-316-577, e-mail: fejer-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, fejer-kh-
mmszsz@ommf.gov.hu)   

Fejér Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi 
Ellenőrzési Osztályának Munkaügyi Felügyelősége (8000 Székesfehérvár, Mátyás király krt. 6., tel: 
06-22-511-000, fax: 06-22-316-577, e-mail: fejer-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, fejer-kh-
mmszsz@ommf.gov.hu)  

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és 
Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkavédelmi Felügyelősége (2800 Tatabánya, Bárdos 
László u. 2., tel: 06-34-512-470, 06-34-512-473, fax: 06-34-512-477, e-mail: komarome-kh-mmszsz-
mv@ommf.gov.hu, komarome-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)  

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és 
Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkaügyi Felügyelősége (2800 Tatabánya, Bárdos László u. 
2., tel: 06-34-512-372, 06-34-512-373, fax: 06-34-512-377, e-mail: komarome-kh-mmszsz-
mu@ommf.gov.hu,komarome-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)  

Veszprém Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi 
Ellenőrzési Osztályának Munkavédelmi Felügyelősége (8200 Veszprém, Batsányi u. 5., tel: 06-88-
566-800, fax: 06-88-566-900, e-mail: veszprem-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, veszprem-kh-
mmszsz@ommf.gov.hu)  

Veszprém Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi 
Ellenőrzési Osztályának Munkaügyi Felügyelősége (8200 Veszprém, Batsányi u. 5., tel: 06-88-564-
730, fax: 06-88-563-500, e-mail: veszprem-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, veszprem-kh-
mmszsz@ommf.gov.hu)  
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Somogy Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi 
Ellenőrzési Osztályának Munkavédelmi Felügyelősége (7400 Kaposvár, Damjanich u. 11-15., tel: 
06-82-529-697, fax: 06-82-529-691, e-mail: somogy-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, somogy-kh-
mmszsz@ommf.gov.hu)  

Somogy Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi 
Ellenőrzési Osztályának Munkaügyi Felügyelősége (7400 Kaposvár, Damjanich u. 11-15., tel: 06-
82-529-699, fax: 06-82-529-691, e-mail: somogy-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, somogy-kh-
mmszsz@ommf.gov.hu)  

Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi 
Ellenőrzési Osztályának Munkavédelmi Felügyelősége (7100 Szekszárd, Dr. Szentgáli Gyula u. 2., 
tel: 06-74-529-780, fax: 06-74-528-127, e-mail: tolna-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, tolna-kh-
mmszsz@ommf.gov.hu)  

Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi 
Ellenőrzési Osztályának Munkaügyi Felügyelősége (7100 Szekszárd, Dr. Szentgáli Gyula u. 2., tel: 
06-74-529-782, fax: 06-74-528-127, e-mail: tolna-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, tolna-kh-
mmszsz@ommf.gov.hu)  

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi 
Ellenőrzési Osztályának Munkavédelmi Felügyelősége (3530 Miskolc, Mindszent tér 1., tel: 06-46-
560-010 , fax: 06-46-562-071, e-mail: borsodaz-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, borsodaz-kh-
mmszsz@ommf.gov.hu) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási 
Főosztályának Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkaügyi Felügyelősége (3530 Miskolc, 
Mindszent tér 1., tel: 06-46-500-570, fax: 06-46-500-580, e-mail: borsodaz-kh-mmszsz-
mu@ommf.gov.hu, borsodaz-kh-mmszsz@ommf.gov.hu) Heves Megyei Kormányhivatal 
Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának 
Munkavédelmi Felügyelősége(3300 Eger, Szarvas tér 1., tel: 06-36-511-960, fax: 06-36-511-971, e-
mail: heves-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, heves-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)  

Heves Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi 
Ellenőrzési Osztályának Munkaügyi Felügyelősége (3300 Eger, Szarvas tér 1., tel: 06-36-512-090, 
fax: 06-36-512-091, e-mail: heves-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, heves-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)  

Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi 
Ellenőrzési Osztályának Munkavédelmi Felügyelősége (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., tel: 06-
32-520-440, fax: 06-32-520-449, e-mail: nograd-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, nograd-kh-
mmszsz@ommf.gov.hu)  

Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi 
Ellenőrzési Osztályának Munkaügyi Felügyelősége (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., tel: 06-32-
520-450, fax: 06-32-520-453, e-mail: nograd-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, nograd-kh-
mmszsz@ommf.gov.hu)  

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és 
Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkavédelmi Felügyelősége(5000 Szolnok, Kellner Gyula 
utca 2-4. III. emelet, tel: 06-56-510-840, fax: 06-56-510-848, e-mail: jasznsz-kh-mmszsz-
mv@ommf.gov.hu, jasznsz-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)  

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és 
Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkaügyi Felügyelősége (5000 Szolnok, Kellner Gyula utca 
2-4. III. emelet, tel: 06-56-510-840, fax: 06-56-510-848, e-mail: jasznsz-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, 
jasznsz-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)  

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi 
és Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkavédelmi Felügyelősége (4400 Nyíregyháza, Hősök 
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tere 9., tel: 06-42-501-800, fax: 06-42-501-809, e-mail: szabolcsszb-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, 
szabolcsszb-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)  

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi 
és Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkaügyi Felügyelősége (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 
9., tel: 06-42-407-511, fax: 06-42-407-484, e-mail: szabolcsszb-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, 
szabolcsszb-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)  

Békés Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi 
Ellenőrzési Osztályának Munkavédelmi Felügyelősége(5600 Békéscsaba, Haán Lajos u. 3. , tel: 06-
66-529-440, fax: 06-66-529-467, e-mail: bekes-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, bekes-kh-
mmszsz@ommf.gov.hu)  

Békés Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi 
Ellenőrzési Osztályának Munkaügyi Felügyelősége (5600 Békéscsaba, Haán Lajos u. 3. , tel: 06-
66-529-440, fax: 06-66-529-465, e-mail: bekes-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, bekes-kh-
mmszsz@ommf.gov.hu) 46  

Csongrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi 
Ellenőrzési Osztályának Munkavédelmi Felügyelősége (6722 Szeged, Rákóczi tér 1., tel: 06-62-680-
540, fax: 06-62-680-541, e-mail: csongrad-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, csongrad-kh-
mmszsz@ommf.gov.hu)  

Csongrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi 
Ellenőrzési Osztályának Munkaügyi Felügyelősége (6722 Szeged, Rákóczi tér 1., tel: 06-62-680-
540, fax: 06-62-680-541, e-mail: csongrad-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, csongrad-kh-
mmszsz@ommf.gov.hu)  

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6., Tel: +36 1 
476-1100 email: tisztifoorvos@oth.antsz.hu) 06-80-204-264 zöld szám.  

A fentiekben felsorolt Megyei Kormányhivatalok Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási 
Szerveinek Munkavédelmi Felügyelőségei a http://www.ommf.gov.hu e-mail címen érhetőek el. 
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KÖZBESZERZÉSI IRATMINTÁK 
 

 

Borítólap 
 

 

 

 

„AJÁNLAT” 

 

 

„Eredeti példány” 

 

 

 

 

 

 

A közbeszerzési eljárás tárgya:  

 

„Kutatási szolgáltatások a „Neurelaxin, az első neuron nyúlványnövekedést serkentő hatóanyag: 
stroke és más agyi rendellenségek helyreállítását elősegítő vezérmolekula kifejlesztése” 

elnevezésű projekt keretében”  

 

tárgyú közbeszerzési eljárás 

 

 

 

 

 

 

 

Ajánlattevő neve: 

Székhelye: 
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Tartalomjegyzék 

(az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok, egyéb iratok jegyzéke) 

Tartalomjegyzék Oldalszám 

Borítólap - 

Oldalszámokkal ellátott tartalomjegyzék  

Felolvasólap (a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerint)   

Részletes ártáblázat(ok) – 1. rész  

Az értékelési szempontra megjelölt szakemberek esetében a szakemberek 
képzettségének/ végzettségének igazolása a végzettséget igazoló 
dokumentum (oklevél/ diploma/ bizonyítvány/ minősítés) egyszerű másolata 

 

Az értékelési szempontra megjelölt szakemberek esetében a szakemberek 
saját kezűleg aláírt rendelkezésre állás nyilatkozata, amelyben a szakember 
egyúttal a szakmai tapasztalatáról is részletesen nyilatkozik 

 

Ajánlattételi nyilatkozat (a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint)  

Nyilatkozat a KKv. tv. szerinti besroloásról  

Megállapodás közös ajánlattételről – adott esetben  

Céginformációs adatlap  

Aláírási címpéldány(ok) 

Ajánlattevőnek, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más gazdasági 
szereplőnek (kivétel: természetes személy); alvállalkozónak az aláírási címpéldánya, vagy a 2006. 
évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási-mintája (egyszerű másolatban) 

 

Meghatalmazás - adott esetben 

A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől 
származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is 
tartalmazó) írásos, legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, 
amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat a cégjegyzésre jogosult képviselőjének 
felhatalmazása alapján más személy írja alá 

 

Nyilatkozat változásbejegyzésről – nemleges tartalommal is  

Cégbírósághoz (vagy az ajánlattevő országában a cég-változásbejegyzési 
jogköröket gyakorló szervhez) benyújtott változásbejegyzési kérelem és az 
annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás - amennyiben a 
cégkivonat szerint a cégügyében el nem bírált módosítás van folyamatban – 
adott esetben 

 

Nyilatkozat alvállalkozók bevonásáról a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai 
alapján (nemleges tartalommal is csatolni kell) 

 

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti tartalommal  

Adott esetben – Amennyiben Ajánlattevő bármely más szervezet (személy) 
kapacitására támaszkodva felel meg az előírt alkalmassági követelményeknek:  
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– Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint más szervezet 
kapacitására történő támaszkodásról (cégszerűen aláírva) (nemleges 
tartalommal is csatolni kell) 

– A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy 
előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat, amely 
alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások 
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 

Nyilatkozat az idegen nyelvű dokumentumok szöveghűségéről, felelős 
fordításáról – adott esetben 

 

Egységes európai közbeszerzési dokumentum   

Üzleti titok körének meghatározása – adott esetben, elkülönítve  

Üzleti titok indokolása – adott esetben  

 

Az ajánlat mellett – de egybe csomagolva - csatolva: 

1 példány elektronikus adathordozó (CD / DVD / Pendrive), amely az ajánlatot tartalmazza teljes 
terjedelmében, írásvédett fájlformátumban  
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Felolvasólap – (Ajánlati adatlap) 
 

I. Az ajánlattevő adatai: 

1.1. Neve (megnevezése): 

1.2. Székhelyének címe: 

1.3. Jelen eljárásban kijelölt kapcsolattartó neve: 

1.4. Telefonszáma: 

1.5. Fax száma: 

1.6. E-mail címe: 

II. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban részes cégek neve:3 

2.1. Neve (megnevezése): 

2.2. Székhelyének címe: 

 

III. Az ajánlat (a közbeszerzés) tárgya:  

„Kutatási szolgáltatások a „Neurelaxin, az első neuron nyúlványnövekedést serkentő 
hatóanyag: stroke és más agyi rendellenségek helyreállítását elősegítő vezérmolekula 

kifejlesztése” elnevezésű projekt keretében” 
 

IV. Értékelési szempont4: 

 

1. rész: „In vivo magatartási vizsgálatok és alapvető génexpressziós és hisztológiai változások 
detektálása” 

Ajánlati ár (nettó HUF): …………………………………………………..…….…………………..… Ft  

azaz nettó ……………………………………………………………………………………………… Ft  

A felhívás L) pont M/1 alpont a) bekezdésében meghatározott alkalmassági előírás igazolására 
megnevezett  

− szakember neve: ………………….. 
− a szakember magatartás neurobiológia szakterületen kutatóként szerzett többlet szakmai 

tapasztalata: 36 hónap + ………………… hónap, azaz 36 hónap + ………………… hónap, 
összesen …………….. hónap, azaz összesen ………………………. hónap 

− azon impakt faktoros nemzetközi szaklapban megjelent viselkedéstudományi témájú publikációk 
száma, amelyekben a szakember a felhívás feladását megelőző 3 évben szerzőként részt vett (db 
= releváns publikációk száma): ……….. db, azaz …………… darab 

A felhívás L) pont M/1 alpont b) bekezdésében meghatározott alkalmassági előírás igazolására 
megnevezett  

− szakember neve: ………………….. 
− a szakember magatartás neurobiológia szakterületen kutatóként szerzett szakmai többlet 

tapasztalata: 36 hónap + ………………… hónap, azaz 36 hónap + ………………… hónap, 
összesen …………….. hónap, azaz összesen ………………………. hónap 

                                                             
3 Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevőt meg kell nevezni, kiemelve a képviseletre feljogosított közös 
ajánlattevőt. 
4 A pénzügyi ellenszolgáltatást az ajánlatkérő az adófizetési kötelezettség keletkezésének napján érvényes ÁFA mértékével 
növelt bruttó áron teljesíti. 
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2. rész: „A neurelaxin hatóanyag gerincvelő sérülés gyógyításában való hatásosság vizsgálata” 

Ajánlati ár (nettó HUF): …………………………………………………..…….…………………..… Ft  

azaz nettó ……………………………………………………………………………………………… Ft  

A felhívás L) pont M/1 alpont a) bekezdésében meghatározott alkalmassági előírás igazolására 
megnevezett  

− szakember neve: ………………….. 
− a szakember szerves kémia szakterületen kutatóként szerzett többlet szakmai tapasztalata: 36 

hónap + ………………… hónap, azaz 36 hónap + ………………… hónap, összesen …………….. 
hónap, azaz összesen ………………………. hónap 

− azon impakt faktoros nemzetközi szaklapban megjelent viselkedéstudományi témájú publikációk 
száma, amelyekben a szakember a felhívás feladását megelőző 3 évben szerzőként részt vett (db 
= releváns publikációk száma): ……….. db, azaz …………… darab 

A felhívás L) pont M/1 alpont b) bekezdésében meghatározott alkalmassági előírás igazolására 
megnevezett  

− szakember neve: ………………….. 
− a szakember neurobiológia és/vagy sejtbiológia szakterületen kutatóként szerzett többlet szakmai 

tapasztalata: 36 hónap + ………………… hónap, azaz 36 hónap + ………………… hónap, 
összesen …………….. hónap, azaz összesen ………………………. hónap 

 

3. rész: „Szelektált kismolekula könyvtárak magas információtartalmú szűrése (HCS)” 

Ajánlati ár (nettó HUF): …………………………………………………..…….…………………..… Ft  

azaz nettó ……………………………………………………………………………………………… Ft  

A felhívás L) pont M/1 alpont a) bekezdésében meghatározott alkalmassági előírás igazolására 
megnevezett  

− szakember neve: ………………….. 
− a szakember neurobiológia és/vagy sejtbiológia szakterületen kutatóként szerzett többlet szakmai 

tapasztalata: 36 hónap + ………………… hónap, azaz 36 hónap + ………………… hónap, 
összesen …………….. hónap, azaz összesen ………………………. hónap 

A felhívás L) pont M/1 alpont b) bekezdésében meghatározott alkalmassági előírás igazolására 
megnevezett  

− szakember neve: ………………….. 
− a szakember magatartás neurobiológia szakterületen kutatóként szerzett többlet szakmai 

tapasztalata: 36 hónap + ………………… hónap, azaz 36 hónap + ………………… hónap, 
összesen …………….. hónap, azaz összesen ………………………. hónap 

 

4. rész: „In vitro sejtkultúra tesztek” 

Ajánlati ár (nettó HUF): …………………………………………………..…….…………………..… Ft  

azaz nettó ……………………………………………………………………………………………… Ft  
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A felhívás L) pont M/1 alpont a) bekezdésében meghatározott alkalmassági előírás igazolására 
megnevezett  

− szakember neve: ………………….. 

− a szakember magatartás neurobiológia szakterületen kutatóként szerzett többlet szakmai 
tapasztalata: 36 hónap + ………………… hónap, azaz 36 hónap + ………………… hónap, 
összesen …………….. hónap, azaz összesen ………………………. hónap 

A felhívás L) pont M/1 alpont b) bekezdésében meghatározott alkalmassági előírás igazolására 
megnevezett  

− szakember neve: ………………….. 
− a szakember neurobiológia és/vagy sejtbiológia szakterületen technikusként szerzett többlet 

szakmai tapasztalata: 12 hónap + ………………… hónap, azaz 12 hónap + ………………… hónap, 
összesen …………….. hónap, azaz összesen ………………………. hónap 

 

5. rész: „In vivo tesztek validálása” 

Ajánlati ár (nettó HUF): …………………………………………………..…….…………………..… Ft  

azaz nettó ……………………………………………………………………………………………… Ft  

A felhívás L) pont M/1 alpont a) bekezdésében meghatározott alkalmassági előírás igazolására 
megnevezett szakemberek közül az értékelési szempontra megjelölt  

− szakember neve: ………………….. 
− a szakember neurobiológia és/vagy sejtbiológia szakterületen kutatóként szerzett többet szakmai 

tapasztalata: 36 hónap + ………………… hónap, azaz 36 hónap + ………………… hónap, 
összesen …………….. hónap, azaz összesen ………………………. hónap 

A felhívás L) pont M/1 alpont b) bekezdésében meghatározott alkalmassági előírás igazolására 
megnevezett  

− szakember neve: ………………….. 
− a szakember neurobiológia és/vagy sejtbiológia szakterületen technikusként szerzett szakmai 

tapasztalata: 12 hónap + ………………… hónap, azaz 12 hónap + ………………… hónap, 
összesen …………….. hónap, azaz összesen ………………………. hónap 

 

 

Kelt…………………, ………..év…………..hó……….nap 

 

 

 

…………………………………….. 

Cégszerű aláírás 
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Részletes ártáblázatok – 1. rész5 

Alulírott(ak), ……………...………………………………………………………………..………. mint a 
…………………………………………………………………..……………(cégek megnevezése, címe) 
kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai kijelentem/kijelentjük, hogy a „Kutatási szolgáltatások a 
„Neurelaxin, az első neuron nyúlványnövekedést serkentő hatóanyag: stroke és más agyi 
rendellenségek helyreállítását elősegítő vezérmolekula kifejlesztése” elnevezésű projekt 
keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás 1.  részében megajánlott ajánlati árunkat részletes az alábbiak 
szerint ismertetjük:  

1. A kezelés hatása rágcsálók kognitív működésére 

Nettó egységár (HUF) 

(teljes kísérlet költsége / 
állat) 

Mennyiség Nettó összár 
(HUF) 

27% ÁFA 
(HUF) 

Bruttó összár 
(HUF) 

 225 db    

 

Anyagköltségek részletes bontása (Az ajánlatban kitöltve kérjük csatolni!): 

Megnevezés Mennyi-
ség 

Nettó 
egységár 

(HUF) 

Nettó 
összár 
(HUF) 

27% ÁFA 
(HUF) 

Bruttó 
összár 
(HUF) 

Állatok beszerzése 225 db     

Állatok tartási költsége 225 db     

Precíziós intraventrikuláris kanül 225 db     

Műtéti/beadási eszközök és 
anyagok 

----- -----    

Vegyszerek génexpressziós és 
hisztológiai vizsgálatokhoz 

----- -----    

Viselkedésvizsgálati 
Laboratórium használati 
költsége 

10 teszt-
sorozat 

    

 

 

 

 

 

                                                             
5 Ezt a nyilatkozatot közös ajánlatot tevőknél a közös ajánlattételről szóló (ajánlat részét képező) megállapodás alapján a 
kötelezettségvállalásra feljogosított cég vezetőjének/vezetőinek kell aláírnia! A nyilatkozatnak egyértelműen tartalmazni kell a 
közös Ajánlattevők megjelölését. 
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2. Huntington chorea tüneteire kifejtett hatások vizsgálata 

Részletes ártáblázat (Az ajánlatban kitöltve kérjük csatolni!):  

Nettó egységár (HUF) 

(teljes kísérlet költsége / 
állat) 

Mennyiség Nettó összár 
(HUF) 

27% ÁFA 
(HUF) 

Bruttó összár 
(HUF) 

 225 db    

 

Anyagköltségek részletes bontása (Az ajánlatban kitöltve kérjük csatolni!): 

Megnevezés Mennyi-
ség 

Nettó 
egységár 

(HUF) 

Nettó 
összár 
(HUF) 

27% ÁFA 
(HUF) 

Bruttó 
összár 
(HUF) 

Transzgén egér törzs 
beszerzése 

----- -----    

Egerek tenyésztése, 
genotipizálása, fenntartása 

225 db     

Precíziós intraventrikuláris kanül 225 db     

Műtéti/beadási eszközök és 
anyagok 

---- -----    

Vegyszerek génexpressziós és 
hisztológiai vizsgálatokhoz 

----- -----    

Viselkedésvizsgálati 
Laboratórium használati 
költsége 

10 teszt-
sorozat 

    

 

 

3. Az Alzheimer-kór tüneteire kifejtett hatások vizsgálata 

Részletes ártáblázat (Az ajánlatban kitöltve kérjük csatolni!):  

Nettó egységár (HUF) 

(teljes kísérlet költsége / 
állat) 

Mennyiség Nettó összár 
(HUF) 

27% ÁFA 
(HUF) 

Bruttó összár 
(HUF) 

 220 db    
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Anyagköltségek részletes bontása (Az ajánlatban kitöltve kérjük csatolni!): 

Megnevezés Mennyi-
ség 

Nettó 
egységár 

(HUF) 

Nettó 
összár 
(HUF) 

27% ÁFA 
(HUF) 

Bruttó 
összár 
(HUF) 

Transzgén egér törzs 
beszerzése 

----- -----    

Egerek tenyésztése, 
genotipizálása, fenntartása 

220 db     

Precíziós intraventrikuláris kanül 220 db     

Műtéti/beadási eszközök és 
anyagok 

---- -----    

Vegyszerek génexpressziós és 
hisztológiai vizsgálatokhoz 

----- -----    

Viselkedésvizsgálati 
Laboratórium használati 
költsége 

10 teszt-
sorozat 

    

 

Összesítő ártáblázat:  

 Feladat Nettó ár (Ft) 27% ÁFA (Ft) Bruttó ár (Ft) 

1. 
munka-
szakasz 

1. munkaszakasz: magatartás 
tesztek és hisztológia 

   

2. 
munka-
szakasz 

2. munkaszakasz: magatartási 
tesztek és hisztológia 

   

3. 
munka-
szakasz 

3. munkaszakasz: magatartási 
tesztek és hisztológia 

   

 Összesen (A Felolvasólapon 
az összesen nettó ajánlati 

árat kérjük feltüntetni): 
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Kelt…………………, ………..év…………..hó……….nap 

 

 

…………………………………….. 

Cégszerű aláírás 
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Ajánlattételi nyilatkozat6 

 

Alulírott(ak), ……………...………………………………………………………………..………. mint a 
…………………………………………………………………..……………(cégek megnevezése, címe) 
kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai kijelentem/kijelentjük, hogy a „Kutatási szolgáltatások a 
„Neurelaxin, az első neuron nyúlványnövekedést serkentő hatóanyag: stroke és más agyi 
rendellenségek helyreállítását elősegítő vezérmolekula kifejlesztése” elnevezésű projekt 
keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás ……………. részében/részeiben cégünk részt kíván venni. 

Az eljárást megindító felhívást és a rendelkezésünkre bocsátott közbeszerzési dokumentumokban 
foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos 
áttekintése után, a Kbt. 66. § (2) bekezdésének foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentjük, hogy az 
eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi feltételt 
megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal magunkra nézve kötelező érvénnyel 
elfogadjuk. 

Kijelentem/kijelentjük, hogy az eljárás ……………. részében/részeiben ajánlatot teszünk az eljárást 
megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban rögzített feltételeknek megfelelő 
teljesítésre. 

Vállaljuk, hogy nyertesség esetén az eljárás ……………. részében/részeiben a szerződést az eljárást 
megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban közölt feltételek szerint aláírjuk, az 
ajánlatban megajánlott ellenszolgáltatás, valamint az ajánlat többi része szerint, szerződésszerűen 
teljesítjük. 

Vállaljuk, hogy az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 napig terjedő időszakra fenntartjuk az 
ajánlatunkat és az addig ránk nézve kötelező érvényű, valamint ezen időszak lejárta előtt bármikor 
elfogadható. Tudomásul vesszük, hogy nyertességünk esetén a Kbt. 131. § (5) bekezdésében foglaltak 
alapján az ajánlati kötöttségünk további 30 nappal meghosszabbodik. 

Kijelentjük, hogy jelen ajánlat részét képező valamennyi dokumentum tartalma megfelel a valóságnak, 
azok tartalmáért felelősséget vállalunk. 

 

Kelt…………………, ………..év…………..hó……….nap 

…………………………………….. 

Cégszerű aláírás 

 

 

  

                                                             
6 Ezt a nyilatkozatot közös ajánlatot tevőknél a közös ajánlattételről szóló (ajánlat részét képező) megállapodás alapján a 
kötelezettségvállalásra feljogosított cég vezetőjének/vezetőinek kell aláírnia! A nyilatkozatnak egyértelműen tartalmazni kell a 
közös Ajánlattevők megjelölését. 
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Nyilatkozat a KKV tv. szerinti besorolásról7 

 

 

 

Alulírott(ak), ……………...………………………………………………………………..………. mint a 
…………………………………………………………………..……………(cégek megnevezése, címe) 
kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai nyilatkozom/ nyilatkozunk az ajánlatban benyújtott 
Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum II. pontjában foglaltakkal összhangban, hogy a kis- és 
középvállalkozásról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (KKV tv.) 3. szerinti besorolásunk a következő:  

– mikrovállalkozás 
– kisvállalkozás 
– középvállalkozás 

– nem tartozunk a KKV tv. hatálya alá8 

Nyilatkozunk, hogy az ajánlat benyújtásával járó összes költséget, kockázatot viseljük, a Kbt. 177. § (2) 
bekezdésben foglalt eset kivételével. 

 

Kelt…………………, ………..év…………..hó……….nap 

…………………………………….. 

Cégszerű aláírás 

  

                                                             
7 Ezt a nyilatkozatot az ajánlattevőre, illetőleg közös ajánlattétel esetében valamennyi társult tagra vonatkozóan az ajánlatnak 
külön-külön kell tartalmaznia! 
8 Megfelelő rész aláhúzandó vagy a nem megfelelő rész törlendő. A KKV tv. szerinti nyilatkozati részt közös ajánlattétel esetében 
valamennyi társult tagra vonatkozóan külön-külön meg kell tenni. 
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Megállapodás közös ajánlattételről 

(Minimális tartalmi elemek – adott esetben) 

 

Amely létrejött ……………...……………………………………………… (cég megnevezése, címe), mint 
Ajánlattevő, és …………………………………………………………………… (cég megnevezése, címe), 
mint Ajánlattevő (továbbiakban Felek) között, az Eötvös Loránd Tudományegyetem által a „Kutatási 
szolgáltatások a „Neurelaxin, az első neuron nyúlványnövekedést serkentő hatóanyag: stroke 
és más agyi rendellenségek helyreállítását elősegítő vezérmolekula kifejlesztése” elnevezésű 
projekt keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás ……………. részében/részeiben közös ajánlatot 
teszünk. 

Alulírottak, a fenti tárgyban indított közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő szerződés 
teljesítésével kapcsolatban a nyertességük esetén megkötendő szerződés fontosabb tartalmi 
kérdéseiben – előzetesen – az alábbi megállapodást kötik: 

1. Képviselet 

A tárgyi közbeszerzési eljárásban, továbbá nyertes Ajánlattevőként történő kiválasztásunk esetén a 
közös ajánlattevők teljes jogú képviseletére – a Kbt. 35. § (2) bekezdés alapján - az ajánlattétellel 
kapcsolatos valamennyi jognyilatkozat megtételére, a közös ajánlattevők teljes jogú képviseletére, 
kapcsolattartásra, az ajánlat aláírására a közös Ajánlattevő részéről 

………………….…… (cégnév) részéről ……….……………. (név) teljes joggal jogosult. Elérhetőségei: 

levelezési cím: ……………………………………………………………………….. 

telefon: ............................, telefax: .................................., e-mail cím: …………………………… 

 

2. Felelősségvállalás 

Felek a jelen nyilatkozat aláírásával kijelentik, hogy az eljárást megindító felhívásban és közbeszerzési 
dokumentumokban foglalt valamennyi feltételt megismerték, megértették és azokat elfogadják. 

Felek a jelen nyilatkozat aláírásával kijelentik, hogy nyertességük esetén az eljárás szerződésében 
vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért korlátlan és egyetemleges felelősséget vállalnak az 
ajánlatkérő irányában. 

Felek a jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszik, hogy a közös ajánlatot benyújtó gazdasági 
szereplők személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be. 

Jelen megállapodás minden felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltétel nélkül, a szerződés 
hatálya beálltának vagy megszűntének valamely időponthoz kötése nélkül, továbbá harmadik személy 
beleegyezéséhez, illetve hatóság jóváhagyásához való kötése nélkül hatályba lép. 

 

3. A Szerződés teljesítésének irányítása, feladatmegosztás 

Közös akarattal ezennel úgy nyilatkozunk, hogy az eljárás szerződés teljesítése során a közös 
Ajánlattevő vezetőjének szerepét a ………………….……………. (cégnév) látja el, amelynek 
cégjegyzésre jogosult képviselője: ……………………………………. (név/nevek), aki(k) a közös 
Ajánlattevőket kizárólagosan képviseli(k) és aki(k) a közös Ajánlattevők nevében hatályos 
jognyilatkozatot tehet(nek) a szerződés teljesítése során. 

 

 



Oldal 47 / 87 

 

A szerződés teljesítése során elvégzendő feladatok megosztása a felek között a következő: 

Feladat Cég 

  

  

  

 

A Felek álláspontjukat a kijelölt megbízottak útján egyeztetik. 

 

A Felek a jelen együttműködési megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, véleményeltérés 
nélkül elfogadják és cégszerű aláírással hitelesítik. 

 

Kelt…………………, ………..év…………..hó……….nap 

 

 

 

……………………………………………….. 

/cégszerű aláírás/ 

……………………………………………….. 

/cégszerű aláírás/ 
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Céginformációs adatlap9 
 

Cég neve  

Székhelyének címe  

Levelezési címe  

Cégjegyzékszám  

Nyilvántartó cégbíróság neve  

Adószáma  

A közbeszerzési eljárásban 
alkalmazott bankszámlaszáma 

 

Telefon  

Fax  

E-mail cím  

Internet (URL) cím   

Cégjegyzésre jogosult vezető(k) 

 neve; 

 beosztása; 

 

Jelen eljárásban kapcsolattartásra 
jogosult személy neve 

 

- telefonszáma  

- telefax száma  

- E-mail címe  

 

Melléklet: Az ajánlatban csatolni kell az ajánlatot vagy az ajánlatban nyilatkozatot aláíró cégjegyzésre 
jogosult személy aláírási címpéldányának, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintájának egyszerű 
másolatát.  

 

 

Kelt…………………, ………..év…………..hó……….nap 

 

…………………………………….. 

Cégszerű aláírás 

  

                                                             
9 Ezt a nyilatkozatot az ajánlattevőre, illetőleg közös ajánlattétel esetében valamennyi társult tagra vonatkozóan az ajánlatnak 
külön-külön kell tartalmaznia! 
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Meghatalmazás10 

(adott esetben) 

 

 

 

Alulírott/alulírottak …………………………..………………………..…. meghatalmazom/meghatalmazzuk 
………………………………………………….....…. (a meghatalmazott/meghatalmazottak neve/nevei) 
hogy ……………………………...……………………………………..………………….. (az ajánlattevő 
megnevezése) nevében a „Kutatási szolgáltatások a „Neurelaxin, az első neuron 
nyúlványnövekedést serkentő hatóanyag: stroke és más agyi rendellenségek helyreállítását 
elősegítő vezérmolekula kifejlesztése” elnevezésű projekt keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás 
……………. részében/részeiben kötelezettséget vállaljon. 

 

 

Kelt ………………………., 20.... …………………. hó … napján. 

 

 

 

 ………………………………………              …………………………………… 

meghatalmazott/meghatalmazottak                  meghatalmazó/meghatalmazók 

  aláírása       cégszerű aláírása 

  

 

Tanúk: 

 

 Név: ……………………………..       Név: ……………………………... 

Lakcím:…………………………...     Lakcím: ………………………..…. 

……………………………………..     …………………………………….. 

Sz.ig.sz.:………………………….       Sz.ig.sz.: ………………………… 

Aláírás: …………………………...       Aláírás: …………………………… 

 
 

  

                                                             
10 Amennyiben az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írták alá, az általuk aláírt meghatalmazást is 
csatolni kell az ajánlathoz. A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is, vagy az ajánlathoz csatolni 
kell a meghatalmazott aláírási címpéldányának másolati példányát. 
A meghatalmazás tárgya a kötelezettségvállaláson kívül lehet, pl. nyilatkozattétel, oldalszignálás kapcsolattartás, stb. 
Amennyiben a felsorolt feladatokkal más-más személyt bíznak meg, akkor ennek függvényében külön-külön meghatalmazást kell 
a megadott minta szerint az ajánlatnak tartalmaznia! A meghatalmazást adó ajánlattevő cégjegyzésre jogosult 
képviselője/képviselői aláírási címpéldányának eredeti vagy hiteles másolatát a meghatalmazáshoz csatolni kell! 
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Nyilatkozat változásbejegyzésről1112 

 

 

Alulírott ……………………………….…….., mint a ……….………………………cég jelen eljárásban 
cégjegyzésre jogosult képviselője a „Kutatási szolgáltatások a „Neurelaxin, az első neuron 
nyúlványnövekedést serkentő hatóanyag: stroke és más agyi rendellenségek helyreállítását 
elősegítő vezérmolekula kifejlesztése” elnevezésű projekt keretében” tárgyú nyílt közbeszerzési 
eljárásban nyilatkozom, hogy 

 

a) változásbejegyzési eljárás társaságunkkal szemben nincs folyamatban. 

 
VAGY 

 

b) változásbejegyzési eljárás van folyamatban, amelyre vonatkozóan csatoljuk a cégbírósághoz 
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött 
igazolást:13 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

 
 
Kelt ……………….., 201..  …………..  hó  ….  nap 
 
 

 ........................………….... 

 cégszerű aláírás(ok) 

                                                             
11 Az ajánlattevő, az alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő adataiban folyamatban lévő 
változás-bejegyzés esetén az ajánlathoz csatolni kell a változásbejegyzési kérelmet, és az annak érkeztetéséről a cégbíróság 
által megküldött igazolás - amennyiben a cégkivonat szerint a cégügyében el nem bírált módosítás van folyamatban. 
12 Ezt a nyilatkozatot az ajánlattevőre, illetőleg közös ajánlattétel esetében valamennyi társult tagra vonatkozóan az ajánlatnak 
külön-külön kell tartalmaznia! 
13 Megfelelő válasz aláhúzandó, vagy a felesleges fordulat törlendő. 
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Nyilatkozat alvállalkozók bevonásáról a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai alapján1415 

 

Alulírott/alulírottak, ……………………………………………….…………………………………. mint a 
…………………………………………………………………..………..……. (cég megnevezése, címe) 
kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai kijelentem/kijelentjük, hogy a „Kutatási szolgáltatások a 
„Neurelaxin, az első neuron nyúlványnövekedést serkentő hatóanyag: stroke és más agyi 
rendellenségek helyreállítását elősegítő vezérmolekula kifejlesztése” elnevezésű projekt 
keretében” tárgyú közbeszerzési eljárással összefüggésben a Kbt. 66. § (6) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően az alábbiakról nyilatkozom:  

1. A Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján nyilatkozom, hogy cégünk a közbeszerzés tárgyának 
alábbiakban meghatározott részeivel összefüggésben a teljesítéséhez alvállalkozót kíván 
igénybe venni (részenként külön-külön)16: 

Rész 
száma 

A közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő 
alvállalkozót vesz igénybe17 

  

  

 

2. A Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján nyilatkozom, hogy a fenti részek tekintetében igénybe 
venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók az alábbiak18: 

Rész 
száma 

Az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt 
alvállalkozó neve és címe 

  

  

 

3. Az eljárás ……………. részében/részeiben a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót nem kívánunk 
igénybe venni. 

 

Kelt…………………, ………..év…………..hó……….nap 

 

…………………………………….. 

Cégszerű aláírás 

 

 

                                                             
14 A nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges! 
15 Ezt a nyilatkozatot az ajánlattevőre, illetőleg közös ajánlattétel esetében valamennyi társult tagra vonatkozóan az ajánlatnak 
külön-külön kell tartalmaznia! 
16 Nem kívánt rész törlendő! 
17 A táblázatot csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni. 
18 Csak akkor kell kitölteni, ha az 1. pontban azt nyilatkozta ajánlattevő, hogy igénybe vesz alvállalkozót. 
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Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti tartalommal1920 
 
 

 
Alulírott/alulírottak, ……………………………………………….…………………………………. mint a 
…………………………………………………………………..………..……. (cég megnevezése, címe) 
kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai kijelentem/kijelentjük, hogy a „Kutatási szolgáltatások a 
„Neurelaxin, az első neuron nyúlványnövekedést serkentő hatóanyag: stroke és más agyi 
rendellenségek helyreállítását elősegítő vezérmolekula kifejlesztése” elnevezésű projekt 
keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás ……………. részében/részeiben 
 
a szerződés teljesítéséhez nem veszek igénybe a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső 

alvállalkozót. 
 
 
 

Kelt…………………, ………..év…………..hó……….nap 

 

 

 

…………………………………….. 

Cégszerű aláírás 

  

                                                             
19 A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az Ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. 
20 Ezt a nyilatkozatot az ajánlattevőre, illetőleg közös ajánlattétel esetében valamennyi társult tagra vonatkozóan az ajánlatnak 
külön-külön kell tartalmaznia! 
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Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint más szervezet kapacitására történő 
támaszkodásról2122 

 
 
Alulírott/alulírottak, ……………………………………………….…………………………………. mint a 
…………………………………………………………………..………..……. (cég megnevezése, címe) 
kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai kijelentem/kijelentjük, hogy a „Kutatási szolgáltatások a 
„Neurelaxin, az első neuron nyúlványnövekedést serkentő hatóanyag: stroke és más agyi 
rendellenségek helyreállítását elősegítő vezérmolekula kifejlesztése” elnevezésű projekt 
keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásban 
 

a) az előírt alkalmassági követelményeknek történő megfeleléshez más szervezet(ek) (vagy 
személy(ek)) kapacitására az eljárás ……………. részében/részeiben nem támaszkodunk23; 

 

b) az előírt alkalmassági követelményeknek történő megfeleléshez más szervezet(ek) (vagy 
személy(ek)) kapacitására támaszkodunk az alábbiak szerint: 

Rész 
száma 

Az ajánlattevő részére kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezet neve, 

székhelye 

Az eljárást megindító felhívás 
vonatkozó pontja, azon 
alkalmassági minimum 

követelmény megjelölése, 
amelynek történő megfelelés 

igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet 
erőforrásaira támaszkodik 

   

   

 
 
Továbbá mellékletben csatolom a Kbt. 65. § (7) bekezdés alapján 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.24 
 

Kelt…………………, ………..év…………..hó……….nap 

 

 

…………………………………….. 

Cégszerű aláírás 

  

                                                             
21 A nyilatkozatot nemleges tartalommal is csatolni kell! 
22 Ezt a nyilatkozatot az ajánlattevőre, illetőleg közös ajánlattétel esetében valamennyi társult tagra vonatkozóan az ajánlatnak 
külön-külön kell tartalmaznia! 
23 A megfelelő szövegrész aláhúzandó, illetve az a) és b) pont közül a nem kívánt szövegrész törlendő. 
24 A Kbt. 65.§ (8) bekezdés szerinti esetben, tehát ha az alkalmasság igazolásban részt vevő szervezet a gazdasági és pénzügyi 
alkalmasság igazolásában vesz részt, akkor nem kell csatolni okiratot.  
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Nyilatkozat az idegen nyelven kiállított dokumentumok magyar nyelvre fordításának az 
eredetivel való egyezőségéről (szöveghűségéről)25 

(adott esetben) 

 

 

Alulírott/alulírottak, ……………………………………………..………………………………… mint a 
…………………………………………………………………….…………… (cég megnevezése, címe) 
kötelezettségvállalásra jogosulja/jogosultjai kijelentem/kijelentjük, hogy a „Kutatási szolgáltatások a 
„Neurelaxin, az első neuron nyúlványnövekedést serkentő hatóanyag: stroke és más agyi 
rendellenségek helyreállítását elősegítő vezérmolekula kifejlesztése” elnevezésű projekt 
keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatunkban elhelyezett idegen nyelven 
kiállított okirat/dokumentum/igazolás/nyilatkozat magyar nyelvű fordítása az eredeti szöveggel 
megegyező (szöveghű).  

 

Kelt…………………, ………..év…………..hó……….nap 

 

 

 

…………………………………….. 

Cégszerű aláírás 

 

  

                                                             
25 Ezt a nyilatkozatot közös ajánlatot tevőknél a közös részvételre jelentkezésről szóló megállapodás alapján a 
kötelezettségvállalásra feljogosított cég vezetőjének/vezetőinek kell aláírnia! 
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Nyilatkozat az ajánlat elektronikus adathordozón történő benyújtásáról26 
 
 
 
Alulírott ………….….………………………………………………………………….…………., mint a(z) 
…………………………….….………………………..…………...………………………. (cég neve, 
székhelye) kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai kijelentem/kijelentjük, hogy a „Kutatási 
szolgáltatások a „Neurelaxin, az első neuron nyúlványnövekedést serkentő hatóanyag: stroke 
és más agyi rendellenségek helyreállítását elősegítő vezérmolekula kifejlesztése” elnevezésű 
projekt keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás ……………. részében/részeiben az elektronikus 
adathordozón benyújtott ajánlatunk  

- jelszó nélkül olvasható, 

- de nem módosítható .pdf fájl, 

- amely a papír alapon benyújtott ajánlat „eredeti” példányával mindenben megegyezik. 

 
 
 

Kelt…………………, ………..év…………..hó……….nap 

 

 

 

…………………………………….. 

  

                                                             
26 Ezt a nyilatkozatot közös ajánlatot tevőknél a közös részvételre jelentkezésről szóló megállapodás alapján a 
kötelezettségvállalásra feljogosított cég vezetőjének/vezetőinek kell aláírnia! 
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AZ EGYSÉGES EURÓPAI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 
FORMANYOMTATVÁNYA 

(ESPD vagy EEKD) 

 

Ajánlattevőnek az ESPD II., III. és VI. részét kell kitöltenie, a 321/2015. (X. 30.) 2-7. §-aiban előírtak 
szerint. Minden kérdésre megfelelő választ kell adni. A kizáró okok esetében minden kizáró okra 
nyilatkozni kell. Az ajánlattevőknek a formanyomtatványban fel kell tüntetniük azt is, hogy a III. Fejezet 
szerinti igazolások kiállítására mely szerv jogosult, így a III.D pontban is. Ajánlattevőnek az EEKD-ban 
elegendő nyilatkoznia arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Tekintettel 
arra, hogy ajánlatkérő az alkalmasság igazolásra elfogadja az ajánlattevő nyilatkozatát, kérjük, hogy a 
IV. részben csak az α) pontot szíveskedjenek kitölteni. Kérjük, hogy a VI. pontban a zárójeles 
részeket is töltsék ki, és az ESPD-t cégszerűen írják alá. 

 

I. RÉSZ: A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRA ÉS AZ AJÁNLATKÉRŐ SZERVRE VAGY A 
KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

 

Olyan közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az eljárást megindító felhívást az Európai Unió Hivatalos Lapjában tették 
közzé, az I. részben előírt információ automatikusan beolvasásra kerül, feltéve, hogy a fent említett elektronikus ESPD-
szolgáltatást27 használták az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltéséhez. 

Az Európai Unió Hivatalos lapjában közzétett vonatkozó hirdetmény28 hivatkozási adatai: 

A Hivatalos Lap S sorozatának száma [], dátum [], [] oldal 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lap S sorozatban : [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

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

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

 

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

Az I. részben előírt információ automatikusan megjelenik, feltéve, hogy a fent említett ESPD-szolgáltatást használják az 

egységes európai közbeszerzési dokumentum létrehozásához és kitöltéséhez. Ha nem, akkor ezt az információt a 
gazdasági szereplőnek kell kitöltenie. 

A beszerző azonosítása29 

Név:  Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Melyik beszerzést érinti? 

                                                             
27 A Bizottság szervezeti egységei az elektronikus ESPD-szolgáltatást díjmentesen bocsátják az ajánlatkérő szervek, a 

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

28 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 

29 A vonatkozó hirdetmény I. szakaszának I.1 pontjából átmásolandó információ. Közös közbeszerzés esetén kérjük feltüntetni 
minden résztvevő beszerző nevét. 
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A közbeszerzés megnevezése vagy rövid 
ismertetése30: 

Kutatási szolgáltatások a „Neurelaxin, az első 
neuron nyúlványnövekedést serkentő 
hatóanyag: stroke és más agyi rendellenségek 
helyreállítását elősegítő vezérmolekula 
kifejlesztése” elnevezésű projekt keretében 

Az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató 
ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási 
szám (adott esetben)31: 

Nem releváns, Ajánlatkérő által a felhívásban 
nem került megadásra. 

 

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: [   ] 

HÉA azonosító szám (uniós adószám), adott 
esetben: 

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

[   ] 

[   ] 

Postai cím:  [……] 

Kapcsolattartó személy vagy személyek32: 

Telefon: 

E-mail cím: 

Internetcím (adott esetben): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Általános információ: Válasz: 

A gazdasági szereplő mikro-, kis- vagy 
középvállalkozás33? 

[] Igen  

[] Nem 

                                                             
30 Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 és II.1.3 pontját. 
31 Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 pontját. 

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

33 Lásd a Bizottság 2003. május 6-i ajánlását a mikro-, kis és középvállalkozások meghatározásáról (HL L 124., 
2003.5.20., 36. o.). Ez az információ csak statisztikai célból szükséges.  

Mikrovállalkozás: olyan vállalkozás, amely 10-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy éves 
mérlegfőösszege nem haladja meg a 2 millió eurót. 

Kisvállalkozás: olyan vállalkozás, amely 50-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy éves 
mérlegfőösszege nem haladja meg a 10 millió eurót; 

Középvállalkozás: olyan vállalkozás, amely nem mikro- és nem kisvállalkozás, és amely 250-nél kevesebb főt foglalkoztat, 
és amelynek éves forgalma nem haladja meg az 50 millió eurót, és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 43 
millió eurót. 
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Csak ha a közbeszerzés fenntartott34: A 
gazdasági szereplő védett műhely, szociális 
vállalkozás35 vagy védett munkahely-teremtési 
programok keretében fogja teljesíteni a 
szerződést? 

Ha igen, mi a fogyatékossággal élő vagy 
hátrányos helyzetű munkavállalók százalékos 
aránya? 

Ha szükséges, kérjük, adja meg, hogy az érintett 
munkavállalók a fogyatékossággal élő vagy 
hátrányos helyzetű munkavállalók mely 
kategóriájába vagy kategóriáiba tartoznak. 

[] Igen  

[] Nem 

 

Nem releváns, a felhívás vonatkozó pontja 
alapján a közbeszerzés nem fenntartott. 

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 mindenképpen 
töltse ki és írja alá a VI. részt.  

a) Kérjük, adott esetben adja meg a jegyzék 
vagy az igazolás nevét és a vonatkozó 
nyilvántartási vagy igazolási számot: 

b) Ha a felvételről szóló igazolás vagy 
tanúsítvány elektronikusan elérhető, kérjük, 
tüntesse fel: 

c) Kérjük, tüntesse fel a referenciákat, 
amelyeken a felvétel vagy a tanúsítás alapul, és 
adott esetben a hivatalos jegyzékben elért 
minősítést36: 

d) A felvétel vagy a tanúsítás az összes előírt 
kiválasztási szempontra kiterjed? 

Ha nem: 

Ezen kívül kérjük, hogy KIZÁRÓLAG akkor 
töltse ki a hiányzó információt a IV. rész A., 
B., C. vagy D. szakaszában az esettől 
függően, 

ha a vonatkozó hirdetmény vagy 
közbeszerzési dokumentumok ezt előírják: 

e) A gazdasági szereplő tud-e igazolást adni a 
társadalombiztosítási járulékok és adók 

 
 
 
 
 
 
a) [……] 

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

[……][……][……][……] 

 
c) [……] 
 
 
 
d) [] Igen [] Nem 
 
 
 
 
 
 
 

 
e) [] Igen [] Nem 
 

                                                             
34 Lásd a szerződési hirdetmény III.1.5. pontját. 

35 Azaz fő célja a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű személyek szociális és szakmai beilleszkedése. 
36 A hivatkozások és a minősítés, ha van ilyen, a tanúsításon szerepelnek. 
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megfizetéséről, vagy meg tudja-e adni azt az 
információt, amely lehetővé teszi az ajánlatkérő 
szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő 
számára, hogy közvetlenül beszerezze azt 
bármely tagország díjmentesen hozzáférhető 
nemzeti adatbázisából? 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat:  

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

Köztartozásmentes adatbázis 

http://nav.gov.hu/nav/adatbazisok/koztartozas
mentes/egyszeru_lekerdezes 

Részvétel formája: Válasz: 

A gazdasági szereplő másokkal együtt vesz 
részt a közbeszerzési eljárásban?37 

[] Igen  

[] Nem 

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

Ha igen: 

a) Kérjük, adja meg a gazdasági szereplő 
csoportban betöltött szerepét (vezető, 
specifikus feladatokért felelős, ...): 

b) Kérjük, adja meg, mely gazdasági szereplők 
a közbeszerzési eljárásban együtt részt vevő 
csoport tagjai: 

c) Adott esetben a részt vevő csoport neve: 

a): [……] 
 
 
b): [……] 
 
 
c): [……] 

Részek Válasz: 

Adott esetben annak a résznek (azoknak a 
részeknek a feltüntetése, amelyekre a 
gazdasági szereplő pályázni kíván: 

1. rész: In vivo magatartási vizsgálatok és alapvető 
génexpressziós és hisztológiai változások 
detektálása 

2. rész: A neurelaxin hatóanyag gerincvelő sérülés 
gyógyításában való hatásosság vizsgálata 

3. rész: Szelektált kismolekula könyvtárak magas 
információtartalmú szűrése (HCS) 

4. rész: In vitro sejtkultúra tesztek 

5. rész: In vivo tesztek validálása 

[   ] 

 

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: 

                                                             
37 Nevezetesen egy csoport, konzorcium, közös vállalkozás vagy hasonló részeként. 
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Teljes név;  

valamint a születési idő és hely, ha szükséges:  

[……]; 
[……] 

Beosztás/milyen minőségben jár el: [……] 

Postai cím: [……] 

Telefon: [……] 

E-mail cím: [……] 

Amennyiben szükséges, részletezze a 
képviseletre vonatkozó információkat (a 
képviselet formája, köre, célja stb.): 

[……] 

 

C: MÁS SZERVEZETEK KAPACITÁSAINAK IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

Igénybevétel: Válasz: 

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

[] Igen  

[] Nem 

Amennyiben igen, minden egyes érintett szervezetre vonatkozóan külön egységes európai 
közbeszerzési dokumentumban adja meg az e rész A. és B. szakaszában, valamint a III. 
részben meghatározott információkat, megfelelően kitöltve és az érintett szervezetek által 
aláírva.  

Felhívjuk a figyelmet, hogy ennek magában kell foglalnia azokat a szakembereket vagy műszaki 
szervezeteket, akik/amelyek nem tartoznak közvetlenül a gazdasági szereplő vállalkozásához, 
különösen a minőség-ellenőrzés felelőseit, továbbá építési beruházásra irányuló közbeszerzési 
szerződés esetében azon szakembereket vagy műszaki szervezeteket, akiket/amelyeket a 
gazdasági szereplő a beruházás kivitelezéséhez igénybe vehet.  

Amennyiben a gazdasági szereplő által igénybe vett meghatározott kapacitások tekintetében ez 
releváns, minden egyes szervezetre vonatkozóan adja meg a IV. és az V. részben meghatározott 
információkat is38. 

 

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: 

                                                             
38 Pl. a minőség-ellenőrzésben részt vevő műszaki szervezetek esetében: IV. rész C. szakasz, 3. pont. 
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Szándékozik-e a gazdasági szereplő a 
szerződés bármely részét alvállalkozásba adni 
harmadik félnek? 

[] Igen  

[] Nem 

Ha igen, és amennyiben ismert, kérjük, sorolja 
fel a javasolt alvállalkozókat:  

[…] 

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

 

III. rész: Kizárási okok 

A: BÜNTETŐELJÁRÁSBAN HOZOTT ÍTÉLETEKKEL KAPCSOLATOS OKOK 

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

1. Bűnszervezetben való részvétel39; 

2. Korrupció40; 

3. Csalás41; 

4. Terrorista bűncselekmény vagy terrorista csoporthoz kapcsolódó bűncselekmény42; 

5. Pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása43; 

6. Gyermekmunka és az emberkereskedelem más formái44 

 

Az irányelv 57. cikke (1) bekezdésében 
foglalt okokat végrehajtó nemzeti 

rendelkezések szerinti büntetőeljárásban 
hozott ítéletekkel kapcsolatos okok: 

Válasz: 

Jogerősen elítélték-e a gazdasági szereplőt 
vagy a gazdasági szereplő igazgató, vezető 
vagy felügyelő testületének tagját, illetve az e 
testületek képviseletére, az azokban való 
döntéshozatalra vagy azok kontrolljára 
vonatkozó jogkörrel rendelkező tagját a fent 

[] Igen  

[] Nem 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat: (internetcím, a kibocsátó hatóság 

                                                             
39 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. 

40 Az Európai Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő korrupció elleni küzdelemről szóló 
egyezmény (HL C 195., 1997.6.25., 1. o.) 3. cikkében és a Tanács 2003. július 22-i, a magánszektorban tapasztalható 
korrupció elleni küzdelemről szóló 2003/568/IB kerethatározatának (HL L 192., 2003.7.31., 54. o.) 2. cikke (1) bekezdésében 
meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok magában foglalja az ajánlatkérő szerv (közszolgáltató ajánlatkérő) vagy a gazdasági 
szereplő nemzeti jogában meghatározott korrupciót is. 

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

42 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. 

43 A pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről 
szóló, 2005. október 26-i 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 309., 2005.11.25., 15. o.) 1. cikkében 
meghatározottak szerint. 

44 Az emberkereskedelem megelőzéséről, és az ellene folytatott küzdelemről, az áldozatok védelméről, valamint a 
2002/629/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2011. április 5-i 2011/36/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelv (HL L 101., 2011.4.15., 1. o.) 2. cikkében meghatározottak szerint. 
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felsorolt okok valamelyikéért olyan ítéletben, 
amelyet nem több, mint öt évvel ezelőtt hoztak, 
vagy amelyben a közvetlenül meghatározott 
kizárás időtartama továbbra is alkalmazandó?  

vagy testület, a dokumentáció pontos 
hivatkozási adatai): 

[……][……][……][……]45 

Kbt. 62.§ (1) a) pont aa)-af) alpontok, valamint 
nem Mo-on letelepedett gazdasági szereplő 
esetén ah) alpont is 

Amennyiben igen, kérjük,46 adja meg a 
következő információkat: 

a) Elítélés dátuma, adja meg, hogy az 1–6. 
pontok közül melyik érintett, valamint az ítélet 
okát (okait), 

b) Határozza meg az elítélt személyét [ ]; 

c) Amennyiben az ítélet közvetlenül 
megállapítja: 

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

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat: (internetcím, a kibocsátó hatóság 
vagy testület, a dokumentáció pontos 
hivatkozási adatai): [……][……][……][……]47 

Ítéletek esetén hozott-e a gazdasági szereplő 
olyan intézkedéseket, amelyek a releváns 
kizárási okok ellenére igazolják 
megbízhatóságát48 (öntisztázás)? 

[] Igen  

[] Nem   

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket 
az intézkedéseket49: 

[……] 

 

B: ADÓFIZETÉSI VAGY A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK FIZETÉSÉRE VONATKOZÓ KÖTELEZETTSÉG 

MEGSZEGÉSÉVEL KAPCSOLATOS OKOK  

Adó vagy társadalombiztosítási járulék 
fizetése: 

Válasz: 

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

[] Igen  

[] Nem 

Kbt. 62.§ (1) b) pont 

Köztartozásmentes adatbázis 

http://nav.gov.hu/nav/adatbazisok/koztartozas
mentes/egyszeru_lekerdezes 

Ha nem, akkor kérjük, adja meg a következő 
információkat: 

Adók Társadalom-
biztosítási 

hozzájárulás 

                                                             
45 Kérjük, szükség szerint ismételje. 

46 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
47 Kérjük, szükség szerint ismételje. 

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

49 Az elkövetett bűncselekmény jellegét figyelembe véve (egyszeri, ismételt, szisztematikus ...) a magyarázatnak tükröznie kell 
e megtett intézkedések megfelelőségét.  
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a) Érintett ország vagy tagállam 

b) Mi az érintett összeg? 

c) A kötelezettségszegés megállapításának módja: 

1) Bírósági vagy közigazgatási határozat: 

– Ez a határozat jogerős és kötelező? 

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

– Ítélet esetén, amennyiben erről közvetlenül 
rendelkezik, a kizárási időtartam hossza: 

2) Egyéb mód? Kérjük, részletezze: 

d) Teljesítette-e a gazdasági szereplő 
kötelezettségeit oly módon, hogy az esedékes 
adókat, társadalombiztosítási járulékokat és az 
esetleges kamatokat és bírságokat megfizette, 
vagy ezek megfizetésére kötelezettséget vállalt? 

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

– [] Igen  

– [] Nem 

– [……] 
 

– [……] 
 
 

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

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

– [] Igen  

– [] Nem 

– [……] 
 

– [……] 
 
 

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

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

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, 
a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 50 
[……][……][……] 

Köztartozásmentes adatbázis 

http://nav.gov.hu/nav/adatbazisok/koztartozas
mentes/egyszeru_lekerdezes  

 

 

C: FIZETÉSKÉPTELENSÉGGEL, ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGGEL VAGY SZAKMAI KÖTELESSÉGSZEGÉSSEL 

KAPCSOLATOS OKOK51 

Felhívjuk a figyelmet, hogy e közbeszerzés alkalmazásában lehetséges, hogy a következő 
kizárási okok valamelyikét a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési 

dokumentumok pontosabban meghatározzák. Így például a nemzeti jog rendelkezhet úgy, 
hogy a „súlyos szakmai kötelességszegés” fogalma több különböző magatartásformát 

takarhat. 

 

Esetleges fizetésképtelenség, 
összeférhetetlenség vagy 
szakmai kötelességszegés 

Válasz: 

A gazdasági szereplő tudomása 
szerint megszegte-e 
kötelezettségeit a 
környezetvédelmi, a szociális 
és a munkajog terén52? 

[] Igen [] Nem 

Ha igen, hozott-e a gazdasági szereplő olyan intézkedéseket, 
amelyek e kizárási okok ellenére igazolják megbízhatóságát 
(öntisztázás)? 

                                                             
50 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
51 Lásd a 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (4) bekezdését. 
52 E közbeszerzés alkalmazásában a nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban 

vagy a 2014/24/EU irányelv 18. cikke (2) bekezdésében hivatkozottak szerint 
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[] 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 felszámolási eljárás alatt 
áll, vagy 

c) Hitelezőkkel 
csődegyezséget kötött, vagy 

d) A nemzeti törvények és 
rendeletek szerinti hasonló 
eljárás következtében bármely 
hasonló helyzetben van53, vagy 

e) Vagyonát felszámoló vagy 
bíróság kezeli, vagy 

f) Üzleti tevékenységét 
felfüggesztette? 

Ha igen: 

– Kérjük, részletezze: 

– Kérjük, ismertesse az okokat, 
amelyek miatt mégis képes 
lesz az alkalmazandó nemzeti 
szabályokat és 
üzletfolytonossági 
intézkedéseket figyelembe 
véve a szerződés 
teljesítésére54. 

Ha a vonatkozó információ 
elektronikusan elérhető, kérjük, 
adja meg a következő 
információkat: 

[] Igen  

[] Nem 
 
Kbt. 62. § (1) c-d) pontjai 
 
 
 

– [……] 

– [……] 
 
 

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

Céginformációs szolgálat 

http://www.e-cegjegyzek.hu/index.html  

Elkövetett-e a gazdasági 
szereplő súlyos szakmai 
kötelességszegést55?  

Ha igen, kérjük, részletezze: 

[] Igen  

[] Nem, 
 [……] 

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

[] Igen  

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

54 Ezt az információt nem kell megadni abban az esetben, ha az a)–f) pontokban fölsorolt esetek valamelyikében a gazdasági 
szereplők kizárását a nemzeti jog kötelezővé tette az eltérés lehetősége nélkül abban az esetben, ha a gazdasági szereplő 
mindazonáltal képes a szerződés teljesítésére. 

55 Adott esetben lásd a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok meghatározásait. 
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[] Nem 

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az 
intézkedéseket:  

[……] 

Kötött-e a gazdasági szereplő 
a verseny torzítását célzó 
megállapodást más gazdasági 
szereplőkkel? 

Ha igen, kérjük, részletezze: 

[] Igen  

[] Nem 
 
Kbt. 62. § (1) n) pont 
[…] 

GVH honlapján található, döntéseket tartalmazó adatbázis 

http://www.gvh.hu/dontesek/versenyhivatali_dontesek  

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

[] Igen  

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

Közbeszerzési Hatóság Megbízhatóságot megállapító 
határozatok 

http://www.kozbeszerzes.hu/tevekenysegek/megbizhatosagot-
megallapito-hatarozatok/  

Van-e tudomása a gazdasági 
szereplőnek bármilyen 
összeférhetetlenségről56 a 
közbeszerzési eljárásban való 
részvételéből fakadóan? 

Ha igen, kérjük, részletezze: 

[] Igen  

[] Nem 
Kbt. 62. § (1) m) pontjai 
[…] 

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

Ha igen, kérjük, részletezze: 

[] Igen  

[] Nem 
 
Kbt. 62. § (1) o) pont 
[…] 

Tapasztalta-e a gazdasági 
szereplő valamely korábbi 
közbeszerzési szerződés vagy 
egy ajánlatkérő szervvel kötött 
korábbi szerződés vagy korábbi 

[] Igen  

[] Nem 
 
 
[…] 

                                                             
56 A nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban jelzettek szerint. 
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koncessziós szerződés lejárat 
előtti megszüntetését vagy az 
említett korábbi szerződéshez 
kapcsolódó kártérítési követelést 
vagy egyéb hasonló 
szankciókat? 

Ha igen, kérjük, részletezze: 

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

[] Igen [] Nem 

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

Megerősíti-e a gazdasági 
szereplő a következőket? 

a) A kizárási okok fenn nem 
állásának, illetve a kiválasztási 
kritériumok teljesülésének 
ellenőrzéséhez szükséges 
információk szolgáltatása során 
nem tett hamis nyilatkozatot, 

b) Nem tartott vissza ilyen 
információt, 

c) Késedelem nélkül be tudta 
nyújtani az ajánlatkérő szerv 
vagy a közszolgáltató ajánlatkérő 
által megkívánt kiegészítő 
iratokat, és 

d) Nem kísérelte meg jogtalanul 
befolyásolni az ajánlatkérő szerv 
vagy a közszolgáltató ajánlatkérő 
döntéshozatali folyamatát, vagy 
olyan bizalmas információkat 
megszerezni, amelyek jogtalan 
előnyöket biztosítanának 
számára a közbeszerzési 
eljárásban, vagy 
gondatlanságból olyan 
félrevezető információkat 
szolgáltatni, amelyek érdemben 
befolyásolhatják a kizárásra, a 
kiválasztásra vagy az odaítélésre 
vonatkozó döntéseket. 

[] Igen  

[] Nem 

 

Kbt. 62. § (1) h); i); j) pontjai 

Közbeszerzési Hatóság Kizárt ajánlattevők (hamis 
adatszolgáltatás) 

http://www.kozbeszerzes.hu/tevekenysegek/kizart-
ajanlattevok-hamis-adatszolgaltatas/  

 

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? 

[] Igen [] Nem 
 
 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 
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Ha a vonatkozó hirdetményben 
vagy a közbeszerzési 
dokumentumokban megkívánt 
dokumentáció elektronikus 
formában rendelkezésre áll, 
kérjük, adja meg a következő 
információkat: 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
[……][……][……]57 

Kbt. 62. § (1) a) pont ag) alpont, illetve e), f), g), k), l), p) és q) 
pontok. 

Céginformációs szolgálat 

http://www.e-cegjegyzek.hu/index.html  

Közbeszerzési Hatóság Eltiltott ajánlattevők 

http://www.kozbeszerzes.hu/tevekenysegek/eltiltott-
ajanlattevok/  

A munkaügyi hatóságnak a munkaügyi nyilvántartása 

http://nyilvantartas.ommf.gov.hu/srcvw.php?csop=5   

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal honlapja 

http://www.kozrend.hu/  

Közbeszerzési Hatóság Határozatok nyilvántartása 

http://kozbeszerzes.hu/tevekenysegek/kbt-62--1-bekezdes-q-
pont-/  

Amennyiben a tisztán nemzeti 
kizárási okok fennállnak, tett-e 
a gazdasági szereplő 
öntisztázási intézkedéseket?  

Amennyiben igen, kérjük, 
ismertesse ezeket az 
intézkedéseket:  

[] Igen [] Nem 
 
 
[……] 

 

Közbeszerzési Hatóság Megbízhatóságot megállapító 
határozatok 

http://www.kozbeszerzes.hu/tevekenysegek/megbizhatosagot-
megallapito-hatarozatok/  

 

IV. rész: Kiválasztási szempontok 

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

 

: AZ ÖSSZES KIVÁLASZTÁSI SZEMPONT ÁLTALÁNOS JELZÉSE 

A gazdasági szereplőnek csak ezt a mezőt kell kitöltenie abban az esetben, ha az 
ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő a vonatkozó hirdetményben vagy a 
hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban jelezte, hogy a gazdasági 

szereplő szorítkozhat a IV. rész  szakaszának kitöltésére anélkül, hogy a IV. rész bármely 
további szakaszát ki kellene töltenie: 

 

Minden előírt kiválasztási szempont 
teljesítése 

Válasz: 

Megfelel az előírt kiválasztási szempontoknak: [] Igen  

[] Nem 

                                                             
57 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
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A: ALKALMASSÁG SZAKMAI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE 

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, 
amennyiben az érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató 

ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott 
közbeszerzési dokumentumokban. 

 

Alkalmasság szakmai tevékenység 
végzésére 

Válasz: 

1) Be van jegyezve a letelepedés helye szerinti 
tagállamának vonatkozó szakmai vagy 
cégnyilvántartásába58: 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat: 

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

2) Szolgáltatásnyújtásra irányuló 
szerződéseknél: 

A gazdasági szereplőnek meghatározott 
engedéllyel kell-e rendelkeznie vagy 
meghatározott szervezet tagjának kell-e lennie 
ahhoz, hogy a gazdasági szereplő letelepedési 
helye szerinti országban az adott szolgáltatást 
nyújthassa?  

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat: 

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

 

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

 

B: GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI HELYZET 

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, 
amennyiben az érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató 

ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott 
közbeszerzési dokumentumokban. 

 

Gazdasági és pénzügyi helyzet Válasz: 

1a) A gazdasági szereplő („általános”) éves 
árbevétele a vonatkozó hirdetményben vagy a 
közbeszerzési dokumentumokban előírt számú 
pénzügyi évben a következő: 

És/vagy 

1b) A gazdasági szereplő átlagos éves 
árbevétele a vonatkozó hirdetményben vagy 

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

 

                                                             
58 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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a közbeszerzési dokumentumokban előírt 
számú évben a következő59 (): 
Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat: 

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

2a) A gazdasági szereplő éves („specifikus”) 
árbevétele a szerződés által érintett üzleti 
területre vonatkozóan, a vonatkozó 
hirdetményben vagy a közbeszerzési 
dokumentumokban meghatározott módon az 
előírt pénzügyi évek tekintetében a következő: 

És/vagy 

2b) A gazdasági szereplő átlagos éves 
árbevétele a területen és a vonatkozó 
hirdetményben vagy a közbeszerzési 
dokumentumokban előírt számú évben a 
következő60: 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat: 

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

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

3) Amennyiben az (általános vagy specifikus) 
árbevételre vonatkozó információ nem áll 
rendelkezésre a kért időszak egészére 
vonatkozóan, kérjük, adja meg a gazdasági 
szereplő létrejöttének dátumát vagy azt az 
időpontot, amikor megkezdte üzleti 
tevékenységét: 

[……] 

4) A vonatkozó hirdetményben vagy a 
közbeszerzési dokumentumokban 
meghatározott pénzügyi mutatók61 
tekintetében a gazdasági szereplő kijelenti, 
hogy az előírt mutató(k) tényleges értéke(i) a 
következő(k): 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat: 

(az előírt mutató azonosítása – x és y62 aránya 
- és az érték): 
[……], [……]63 
 

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

5) Szakmai felelősségbiztosításának 
biztosítási összege a következő: 
Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat: 

[……],[……][…]pénznem 

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

6) Az esetleges egyéb gazdasági vagy 
pénzügyi követelmények tekintetében, 

[……] 
 

                                                             
59 Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik. 
60 Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik. 
61 Pl. az eszközök és a források aránya. 
62 Pl. az eszközök és a források aránya. 
63 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
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amelyeket a vonatkozó hirdetményben vagy a 
közbeszerzési dokumentumokban 
meghatároztak, a gazdasági szereplő kijelenti a 
következőket: 

Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a 
közbeszerzési dokumentumokban esetlegesen 
meghatározott vonatkozó dokumentáció 
elektronikus formában rendelkezésre áll, kérjük, 
adja meg a következő információkat: 

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

 

C: TECHNIKAI ÉS SZAKMAI ALKALMASSÁG 

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, 
amennyiben az érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató 

ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott 
közbeszerzési dokumentumokban 

 

Technikai és szakmai alkalmasság Válasz: 

1a) Csak építési beruházásra vonatkozó 
közbeszerzési szerződések esetében: 

A referencia-időszak folyamán64 a gazdasági 
szereplő a meghatározott típusú munkákból 
a következőket végezte:  

Ha a legfontosabb munkák megfelelő 
elvégzésére és eredményére vonatkozó 
dokumentáció elektronikus formában 
rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a 
következő információkat: 

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

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

1b) Csak árubeszerzésre és 
szolgáltatásnyújtásra irányuló 
közbeszerzési szerződések esetében: 

A referencia-időszak folyamán65 a gazdasági 
szereplő a meghatározott típusokon belül a 
következő főbb szállításokat végezte, vagy 
a következő főbb szolgáltatásokat 
nyújtotta: A lista elkészítésekor kérjük, 
tüntesse fel az összegeket, a dátumokat és a 
közületi vagy magánmegrendelőket66: 

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

Leírás összegek dátumok megrendelők 

    
 

2) A gazdasági szereplő a következő 
szakembereket vagy műszaki 

[……] 
 
 
[……] 

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

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

66 Vagyis minden megrendelőt fel kell sorolni, és a listának tartalmaznia kell mind a közületi, mind pedig a magánmegrendelőket 
az érintett szállítások vagy szolgáltatások tekintetében. 
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szervezeteket67 veheti igénybe, különös 
tekintettel a minőség-ellenőrzésért felelős 
szakemberekre vagy szervezetekre: 

Építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési 
szerződések esetében a gazdasági szereplő a 
következő szakembereket vagy műszaki 
szervezeteket veheti igénybe a munka 
elvégzéséhez: 

3) A gazdasági szereplő a minőség 
biztosítása érdekében a következő műszaki 
hátteret veszi igénybe, valamint tanulmányi 
és kutatási létesítményei a következők:  

[……] 

4) A gazdasági szereplő a következő 
ellátásilánc-irányítási és ellenőrzési 
rendszereket tudja alkalmazni a szerződés 
teljesítése során: 

[……] 

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

A gazdasági szereplő lehetővé teszi termelési 
vagy műszaki kapacitásaira, és amennyiben 
szükséges, a rendelkezésére álló tanulmányi 
és kutatási eszközökre és 
minőségellenőrzési intézkedéseire 
vonatkozó vizsgálatok68 elvégzését. 

 
 
 
[] Igen [] Nem 

6) A következő iskolai végzettséggel és 
szakképzettséggel rendelkeznek: 

a) A szolgáltató vagy maga a vállalkozó, 

és/vagy (a vonatkozó hirdetményben vagy a 
közbeszerzési dokumentumokban foglalt 
követelményektől függően) 

b) Annak vezetői személyzete: 

 
 
a) [……] 
 
 
 
b) [……] 

7) A gazdasági szereplő a következő 
környezetvédelmi intézkedéseket tudja 
alkalmazni a szerződés teljesítése során: 

[……] 

8) A gazdasági szereplő átlagos éves 
statisztikai állományi létszáma és vezetői 
létszáma az utolsó három évre vonatkozóan a 
következő volt: 

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

                                                             
67 Azon szakemberekre és műszaki szervezetekre vonatkozóan, akiket/amelyeket nem közvetlenül a gazdasági szereplő 

vállalkozása alkalmaz, ám akik/amelyek kapacitását a gazdasági szereplő igénybe veszi, a II. rész C. szakaszában 
meghatározottak szerint, külön-külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot kell kitölteni. 

68 A vizsgálatot az ajánlatkérő szerv vagy – amennyiben az utóbbi ezt jóváhagyja – nevében a szállító/szolgáltató székhelye 
szerinti ország egy erre illetékes hivatalos szerve végezheti el. 
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[……],[……], 
[……],[……], 
[……],[……] 

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

[……] 

10) A gazdasági szereplő a szerződés 
következő részére (azaz százalékára) nézve 
69kíván esetleg harmadik féllel szerződést 
kötni: 

[……] 

11) Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési 
szerződés esetében: 

A gazdasági szereplő szállítani fogja a 
leszállítandó termékekre vonatkozó mintákat, 
leírásokat vagy fényképeket, amelyeket nem 
kell hitelességi tanúsítványnak kísérnie; 

Adott esetben a gazdasági szereplő továbbá 
kijelenti, hogy rendelkezésre fogja bocsátani 
az előírt hitelességi igazolásokat. 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat: 

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

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

12) Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési 
szerződés esetében: 

Rendelkezésre tudja-e bocsátani a gazdasági 
szereplő a vonatkozó hirdetményben vagy a 
közbeszerzési dokumentumokban foglalt, a 
hatáskörrel rendelkezőként elismert hivatalos 
minőségellenőrző intézetek vagy hivatalok 
által kiállított bizonyítványokat, amelyek 
műszaki leírásokra vagy szabványokra való 
egyértelmű hivatkozással igazolják a termékek 
megfelelőségét? 

Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg 
ennek okát, és azt, hogy milyen egyéb 
bizonyítási eszközök bocsáthatók 
rendelkezésre: 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat: 

 
[] Igen [] Nem 
 
 
 
 
 
 
 
 
[…] 

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

 

D: MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZEREK ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VEZETÉSI SZABVÁNYOK 

                                                             
69 Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a gazdasági szereplő úgy határozott, hogy a szerződés egy részére alvállalkozói 

szerződést köt, és az alvállalkozó kapacitásait igénybe veszi annak a résznek a teljesítéséhez, akkor kérjük, hogy mindegyik 
ilyen alvállalkozóra nézve külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot töltsön ki, lásd a fenti II. rész C. szakaszát. 
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A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, 
amennyiben a minőségbiztosítási rendszereket és/vagy környezetvédelmi vezetési 

szabványokat az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó 
hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban. 

 

Minőségbiztosítási rendszerek és 
környezetvédelmi vezetési szabványok 

Válasz: 

Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő olyan, 
független testület által kiállított igazolást, amely 
tanúsítja, hogy a gazdasági szereplő egyes 
meghatározott minőségbiztosítási 
szabványoknak megfelel, ideértve a 
fogyatékossággal élők számára biztosított 
hozzáférésére vonatkozó szabványokat is? 
Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg ennek 
okát, valamint azt, hogy milyen egyéb 
bizonyítási eszközök bocsáthatók 
rendelkezésre a minőségbiztosítási rendszert 
illetően: 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat: 

[] Igen [] Nem 
 
 
 
 

 
[……] [……] 
 

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

Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő olyan, 
független testület által kiállított igazolást, amely 
tanúsítja, hogy a gazdasági szereplő az előírt 
környezetvédelmi vezetési rendszereknek 
vagy szabványoknak megfelel? 

Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg ennek 
okát, valamint azt, hogy milyen egyéb 
bizonyítási eszközök bocsáthatók 
rendelkezésre a környezetvédelmi vezetési 
rendszereket vagy szabványokat illetően: 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat: 

[] Igen [] Nem 
 
 
 
 
[……] [……] 
 

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

 

V. rész: Az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának csökkentése 

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, ha az 
ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő meghatározta az ajánlattételre vagy a 

párbeszédben való részvételre felhívandó részvételre jelentkezők számának csökkentésére 
alkalmazandó objektív és megkülönböztetésmentes szempontokat vagy szabályokat. Ez az 
információ, amelyhez kapcsolódhatnak a tanúsítványokra és egyéb igazolásokra (és azok 

típusára) vonatkozó követelmények, ha vannak ilyenek, a vonatkozó hirdetményben vagy a 
hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban található. 

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

A számok csökkentése Válasz: 

A gazdasági szereplő a következő módon felel 
meg a részvételre jelentkezők számának 
csökkentésére alkalmazandó objektív és 
megkülönböztetésmentes szempontoknak vagy 
szabályoknak: 
Amennyiben bizonyos tanúsítványok vagy 
egyéb igazolások szükségesek, kérjük, tüntesse 
fel mindegyikre nézve, hogy a gazdasági 
szereplő rendelkezik-e a megkívánt 
dokumentumokkal: 
Ha e tanúsítványok vagy egyéb igazolások 
valamelyike elektronikus formában 
rendelkezésre áll70, kérjük, hogy mindegyikre 
nézve adja meg a következő információkat: 

[….] 
 
 

 
[] Igen [] Nem71 
 
 
 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, 
a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
[……][……][……]72 

 

VI. rész: Záró nyilatkozat 

Alulírott(ak) a hamis nyilatkozat következményeinek teljes tudatában kijelenti(k), hogy a fenti II–V. 
részben megadott információk pontosak és helytállóak. Alulírott(ak) kijelenti(k), hogy a hivatkozott 
tanúsítványokat és egyéb igazolásokat kérésre képes(ek) lesz(nek) késedelem nélkül rendelkezésre 
bocsátani, kivéve amennyiben: 

a) Az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek lehetősége van arra, hogy egy bármely 
tagállamban lévő, ingyenesen hozzáférhető nemzeti adatbázisba belépve közvetlenül hozzájusson a 
kiegészítő iratokhoz73, vagy 

b) Legkésőbb 2018. április 18-án74 az ajánlatkérő szervezetnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek 
már birtokában van az érintett dokumentáció. 

Alulírott(ak) hozzájárul(nak) ahhoz, hogy az Eötvös Loránd Tudományegyetem hozzáférjen a jelen 
egységes európai közbeszerzési dokumentum II-IV. rész alatt a „Kutatási szolgáltatások a 
„Neurelaxin, az első neuron nyúlványnövekedést serkentő hatóanyag: stroke és más agyi 
rendellenségek helyreállítását elősegítő vezérmolekula kifejlesztése” elnevezésű projekt 
keretében” tárgyban, az Európai Unió Hivatalos Lapjában TED ……………… azonosítószámon 
közzétett közbeszerzési eljárás céljára megadott információkat igazoló dokumentumokhoz.  

Kelt………………………., 20.... …………………. hó ….. napján. 

______________________________ 

Cégszerű aláírás  

                                                             
70 Kérjük, egyértelműen adja meg, melyik elemre vonatkozik a válasz. 

71 Kérjük, szükség szerint ismételje. 

72 Kérjük, szükség szerint ismételje. 

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

74 A 2014/24/EU irányelv 59. cikke (5) bekezdése második albekezdésének nemzeti végrehajtásától függően. 
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A KBT. 69. § (4) BEKEZDÉSE SZERINT, AZ AJÁNLATKÉRŐ FELHÍVÁSÁRA 
BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK 

 

Tartalomjegyzék 

A Kbt. 69. § (4) bekezdés. szerint a bírálat második szakaszában benyújtandó dokumentumokról 

Tartalomjegyzék Oldalszám 

Borítólap - 

Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okok fenn nem állásáról a Kbt. 62. § (1) bekezdés 
a) és e) pontja tekintetében valamint a 62. § (2) bekezdésében említett személyek 
esetén (közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesítve)  

 

Adott esetben – A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontjának igazolása abban az 
esetben, ha az Ajánlattevő nem szerepel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. 
törvény (a továbbiakban Art.) szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban: 

 az illetékes adó és vámhivatal igazolása; vagy75 

 Art. szerinti együttes adóigazolás  

 

Adott esetben – Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdés d) pontja 
alapján 

Ha a gazdasági szereplő a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 
2006. évi V. törvény értelmében nem minősül cégnek, vagy ha az adott szervezet tevékenységének 
felfüggesztésére a cégbíróságon kívül más hatóság is jogosult, közjegyző vagy gazdasági, illetve 
szakmai kamara által hitelesített ajánlattevői nyilatkozat. 

 

Adott esetben – Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdés f) pontja alapján 

Ha a nem természetes személy gazdasági szereplő nem minősül cégnek, közjegyző vagy gazdasági, 
illetve szakmai kamara által hitelesített ajánlattevői nyilatkozat. 

 

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja alapján  

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja alapján  

Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről (M/1)  

A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek rendelkezésre állási nyilatkozata, 
amelyben egyúttal a szakmai tapasztalatukról is nyilatkoznak (M/1) 

 

A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek képzettségét, végzettségét, 
minősítését igazoló dokumentumok másolata (M/1) 

 

Üzleti titok körének meghatározása – adott esetben, elkülönítve  

Üzleti titok indokolása – adott esetben  

 

 

 

                                                             
75 Nem kívánt rész törlendő. 



Oldal 76 / 87 

Az ajánlat mellett – de egybe csomagolva - csatolva: 

1 példány elektronikus adathordozó (CD / DVD / Pendrive), amely az ajánlatot tartalmazza teljes 
terjedelmében, írásvédett fájlformátumban 

  



Oldal 77 / 87 

Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okok fenn nem állásáról76 
 

 
Alulírott/alulírottak, ……………………………………………………….…………………………. mint a 
…………………………………………………………………………………. (cég megnevezése, címe) 
kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai a „Kutatási szolgáltatások a „Neurelaxin, az első 
neuron nyúlványnövekedést serkentő hatóanyag: stroke és más agyi rendellenségek 
helyreállítását elősegítő vezérmolekula kifejlesztése” elnevezésű projekt keretében” tárgyú 
közbeszerzési eljárásban 
 

nyilatkozom/nyilatkozunk77, 
 
hogy társaságunkkal szemben, a Kbt. 62. § (2) bekezdésében említett személyek esetén nem állnak 
fenn az abban foglalt kizáró okok. 
 
 

Kelt…………………, ………..év…………..hó……….nap 

 

 

 ..............…………............ 

 cégszerű aláírás(ok) 

 

  

                                                             
76 Ajánlattevők, közös ajánlattevők töltik ki, külön-külön! 
77 A nyilatkozat közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara általi hitelesítése szükséges! 
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Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdés d) pontja alapján 78 
 
 

 
Alulírott/alulírottak, ……………………………………………………….…………………………. mint a 
…………………………………………………………………………………. (cég megnevezése, címe) 
kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai a „Kutatási szolgáltatások a „Neurelaxin, az első 
neuron nyúlványnövekedést serkentő hatóanyag: stroke és más agyi rendellenségek 
helyreállítását elősegítő vezérmolekula kifejlesztése” elnevezésű projekt keretében” tárgyú 
közbeszerzési eljárásban 
 

nyilatkozom/nyilatkozunk79, 

 
hogy társaságunkkal szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt kizáró 
okok. 

 
 

Kelt…………………, ………..év…………..hó……….nap 

 

 

 ..............…………............ 

 cégszerű aláírás(ok) 

  

                                                             
78 A nyilatkozatot abban az esetben kell csatolni, ha a gazdasági szereplő a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a 
végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény értelmében nem minősül cégnek, vagy ha az adott szervezet tevékenységének 
felfüggesztésére a cégbíróságon kívül más hatóság is jogosult. 
Ajánlattevők, közös ajánlattevők töltik ki, külön-külön! Adott esetben – A Kbt. 62. § (1) bekezdés d) pontja tekintetében, ha a 
gazdasági szereplő a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény értelmében 
nem minősül cégnek, vagy ha az adott szervezet tevékenységének felfüggesztésére a cégbíróságon kívül más hatóság is jogosult 
79 A nyilatkozat közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara általi hitelesítése szükséges! 
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Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdés f) pontja alapján 80 
 
 

 
Alulírott/alulírottak, ……………………………………………………….…………………………. mint a 
…………………………………………………………………………………. (cég megnevezése, címe) 
kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai a „Kutatási szolgáltatások a „Neurelaxin, az első 
neuron nyúlványnövekedést serkentő hatóanyag: stroke és más agyi rendellenségek 
helyreállítását elősegítő vezérmolekula kifejlesztése” elnevezésű projekt keretében” tárgyú 
közbeszerzési eljárásban 
 

nyilatkozom/nyilatkozunk81, 

 
hogy társaságunkkal szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) bekezdés f) pontjában foglalt kizáró 
okok.  

 

Kelt…………………, ………..év…………..hó……….nap 

 

 

 ..............…………............ 

 cégszerű aláírás(ok) 

  

                                                             
80 A nyilatkozatot abban az esetben kell csatolni, ha a nem természetes személy gazdasági szereplő nem minősül cégnek, 
(közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat). 
Ajánlattevők, közös ajánlattevők töltik ki, külön-külön! Adott esetben – A Kbt. 62. § (1) bekezdés d) pontja tekintetében, ha a 
gazdasági szereplő a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény értelmében 
nem minősül cégnek, vagy ha az adott szervezet tevékenységének felfüggesztésére a cégbíróságon kívül más hatóság is jogosult. 
81 A nyilatkozat közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara általi hitelesítése szükséges! 
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Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja alapján82 

 
 

Alulírott/alulírottak, ……………………………………………………….…………………………. mint a 
…………………………………………………………………………………. (cég megnevezése, címe) 
kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai a „Kutatási szolgáltatások a „Neurelaxin, az első 
neuron nyúlványnövekedést serkentő hatóanyag: stroke és más agyi rendellenségek 
helyreállítását elősegítő vezérmolekula kifejlesztése” elnevezésű projekt keretében” tárgyú 
közbeszerzési eljárásban a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont tekintetében 
nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy társaságunk, olyan társaságnak minősül, amelyet  

a) nem jegyeznek szabályozott tőzsdén vagy83  

b) amelyet szabályozott tőzsdén84 jegyeznek. 

Ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor az alábbi vagy az 1. pont kitöltendő, 
vagy a 2. pont aláhúzandó: 

1. Mivel Ajánlattevő szervezetet nem jegyzik szabályozott tőzsdén, így a pénzmosás és a 
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. 
törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja 
szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos neve és állandó lakóhelyének bemutatása az 
alábbi (szükség szerint további sorokkal a táblázat bővíthető): 

Tényleges tulajdonos neve Tényleges tulajdonos állandó lakóhelye 

  

  

 

2. Ajánlattevő szervezetet nem jegyzik szabályozott tőzsdén és a pénzmosásról szóló törvény 3. § 
r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonos nincs. 

 

Kelt…………………, ………..év…………..hó……….nap 

 

 ..............…………............ 

 cégszerű aláírás(ok) 

  

                                                             
82 Ajánlattevők, közös ajánlattevők töltik ki, külön-külön. 
83 A megfelelő pont aláhúzandó, vagy a nem megfelelő pont törlendő 
84 Szabályozott tőzsde alatt a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 5.§ (1) bekezdés 114. pontjában meghatározott 
szabályozott piacot kell érteni. 
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Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében85 
 
 
Alulírott/alulírottak, ……………………………………………………….…………………………. mint a 
…………………………………………………………………………………. (cég megnevezése, címe) 
kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai a „Kutatási szolgáltatások a „Neurelaxin, az első 
neuron nyúlványnövekedést serkentő hatóanyag: stroke és más agyi rendellenségek 
helyreállítását elősegítő vezérmolekula kifejlesztése” elnevezésű projekt keretében” tárgyú 
közbeszerzési eljárásban a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) pontja szerint nyilatkozom/nyilatkozunk, 
hogy  
 

a) nincs olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely cégünkben 
közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal 
rendelkezik.86 

 
Vagy  
 

b) az alábbi jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet(ek) cégünkben 
közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal 
rendelkezik (felhívjuk a figyelmet a 321/2015. Korm. rendelet 14. §-a szerinti számítási módra): 

 cégnév: 

 székhely: 
 

Nyilatkozom továbbá, hogy ezen fentiekben megnevezett szervezet(ek) vonatkozásában a Kbt. 
62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn. 

 
 

Kelt…………………, ………..év…………..hó……….nap 

 

 ..............…………............ 

 cégszerű aláírás(ok) 

  

                                                             
85 Ajánlattevők, közös ajánlattevők töltik ki, külön-külön. 
86 A megfelelő aláhúzandó, illetve értelemszerűen kitöltendő. 
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Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről87 
 
 
 
Alulírott/alulírottak ……………………….…………….……….., mint a(z) 

…………….……………………………………………………….. (cégnév, székhely) 

kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai – a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi 

formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után –  

kijelentem/kijelentjük, 

hogy az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint Ajánlatkérő által kezdeményezett „Kutatási 

szolgáltatások a „Neurelaxin, az első neuron nyúlványnövekedést serkentő hatóanyag: stroke 

és más agyi rendellenségek helyreállítását elősegítő vezérmolekula kifejlesztése” elnevezésű 

projekt keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítésébe 

az alábbi szakember/ek kerül/nek bevonásra8889 

Az 1. részben: In vivo magatartási vizsgálatok és alapvető génexpressziós és hisztológiai 
változások detektálása 

legalább 1 fő felsőfokú okleveles biológus vagy zoológus végzettséggel és PhD 
minősítéssel, aki magatartás neurobiológia szakterületen kutatóként szerzett legalább 36 hónap 

szakmai tapasztalattal rendelkezik 

Szakember neve 
Szakember végzettsége, képzettsége, 
releváns szakmai tapasztalata (hónap) 

  

 

legalább 1 fő felsőfokú okleveles biológus végzettséggel, aki magatartás neurobiológia 
szakterületen kutatóként szerzett legalább 36 hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik 

Szakember neve 
Szakember végzettsége, képzettsége, 
releváns szakmai tapasztalata (hónap) 

  

 
 
 
 
 

                                                             
87 A táblázatot úgy kell kitölteni, hogy abból kétséget kizáró módon megállapítható legyen Ajánlattevő alkalmassága. 
88 A táblázat sorai a bemutatandó szakemberek számához igazodnak. A táblázat sorai (pl. több szakember bemutatása esetén) 
bővíthetők. 
89 A Felhívás M/2 a)-c) pont igazolására ugyanaz a szakember nem nevezhető meg, azaz az a)-c) pont igazolására legalább 
három szakember megnevezése szükséges. 
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legalább 1 fő felsőfokú okleveles biológus végzettséggel, aki magatartás neurobiológia 
szakterületen technikusként szerzett legalább 12 hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik 

Szakember neve 
Szakember végzettsége, képzettsége, 
releváns szakmai tapasztalata (hónap) 

  

 

A 2. részben: A neurelaxin hatóanyag gerincvelő sérülés gyógyításában való hatásosság 
vizsgálata 

legalább 1 fő felsőfokú okleveles vegyész vagy vegyészmérnök vagy biokémikus 
végzettséggel, aki szerves kémia szakterületen kutatóként szerzett legalább 36 hónap szakmai 

tapasztalattal rendelkezik 

Szakember neve 
Szakember végzettsége, képzettsége, 
releváns szakmai tapasztalata (hónap) 

  

 

legalább 1 fő felsőfokú okleveles biológus végzettséggel és PhD minősítéssel, aki 
neurobiológia és/vagy sejtbiológia szakterületen kutatóként szerzett legalább 36 hónap szakmai 

tapasztalattal rendelkezik 

Szakember neve 
Szakember végzettsége, képzettsége, 
releváns szakmai tapasztalata (hónap) 

  

 

A 3. részben: Szelektált kismolekula könyvtárak magas információtartalmú szűrése (HCS) 

legalább 1 fő felsőfokú okleveles biológus vagy orvos végzettséggel és PhD minősítéssel, 
aki neurobiológia és/vagy sejtbiológia szakterületen kutatóként szerzett legalább 36 hónap 

szakmai tapasztalattal rendelkezik 

Szakember neve 
Szakember végzettsége, képzettsége, 
releváns szakmai tapasztalata (hónap) 

  

 

legalább 1 fő technikussal, aki neurobiológia és/vagy sejtbiológia szakterületen technikusként 
szerzett legalább 12 hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik 

Szakember neve 
Szakember végzettsége, képzettsége, 
releváns szakmai tapasztalata (hónap) 
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A 4. részben: In vitro sejtkultúra tesztek 

legalább 2 fő felsőfokú okleveles biológus vagy orvos végzettséggel és PhD minősítéssel, 
aki neurobiológia és/vagy sejtbiológia szakterületen kutatóként szerzett legalább 36 hónap 

szakmai tapasztalattal rendelkezik 

Szakember neve 
Szakember végzettsége, képzettsége, 
releváns szakmai tapasztalata (hónap) 

  

  

 

A legalább 1 fő technikussal, aki neurobiológia és/vagy sejtbiológia szakterületen technikusként 
szerzett legalább 12 hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik 

Szakember neve 
Szakember végzettsége, képzettsége, 
releváns szakmai tapasztalata (hónap) 

  

 

A 5. részben: In vivo tesztek validálása 

legalább 2 fő felsőfokú okleveles biológus vagy orvos végzettséggel és PhD minősítéssel, 
aki neurobiológia és/vagy sejtbiológia szakterületen kutatóként szerzett legalább 36 hónap 

szakmai tapasztalattal rendelkezik 

Szakember neve 
Szakember végzettsége, képzettsége, 
releváns szakmai tapasztalata (hónap) 

  

  

 

legalább 1 fő technikussal, aki neurobiológia és/vagy sejtbiológia szakterületen technikusként 
szerzett legalább 12 hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik 

Szakember neve 
Szakember végzettsége, képzettsége, 
releváns szakmai tapasztalata (hónap) 
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A nyilatkozat mellékleteként csatoljuk: 

– A bemutatott szakemberek rendelkezésre állási nyilatkozatát, amelyben egyúttal a szakmai 

tapasztalatukról is nyilatkoznak. 

– A szakemberek végzettségét igazoló dokumentumok (oklevél/ diploma/ bizonyítvány/ 

minősítés) egyszerű másolatát.  

 
 
 
Kelt………………………., 20.... …………………. hó ….. napján. 

 

 

 

______________________________ 

Cégszerű aláírás  



Oldal 86 / 87 

A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek rendelkezésre állási nyilatkozata 90 
 

Alulírott ………………………………. (szakember neve) kijelentem, hogy a ……………………………., 
mint Ajánlattevő/közös Ajánlattevők nyertessége esetén részt veszek az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem, mint Ajánlatkérő által kezdeményezett „Kutatási szolgáltatások a „Neurelaxin, 
az első neuron nyúlványnövekedést serkentő hatóanyag: stroke és más agyi rendellenségek 
helyreállítását elősegítő vezérmolekula kifejlesztése” elnevezésű projekt keretében” tárgyú 
közbeszerzési eljárásban, valamint – nyertességünk esetén – az eljárás …….. részének/részeinek 
eredményeként aláírásra kerülő szerződés teljesítésében.  

Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat sikeressége esetén képes vagyok dolgozni, és dolgozni kívánok 
azokban a tervezett időszak(ok)ban, és az ajánlatban szereplő beosztásban, amelyre Ajánlattevő jelölt. 
Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem ezen időszak(ok)ra vonatkozóan, 
amelyek az e szerződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból akadályoznák.  

Ajánlattevő az ajánlattételi felhívásban előírt : ……………………. 
…………………………………………….  tekintetében kíván a teljesítés során  igénybe venni. 

a) Megjelölöm, hogy a szakképesítésemet az Ajánlatkérő az alábbi Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti 
nyilvántartásból az alábbi útvonalon jogosult ellenőrizni: ………………………………………….. 

b) Mellékelem a végzettségemet/képzettségemet igazoló okirat/ bejegyző határozat másolatát;91 

Felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy92 

– magatartás neurobiológia szakterületen kutatóként szerzett ………. hónap szakmai tapasztalattal 
rendelkezem, 

– a felhívás feladását megelőző 3 évben szerzőként részt vettem …………. db, impakt faktoros 
nemzetközi szaklapban megjelent viselkedéstudományi témájú publikációban (az 1-2. rész 
esetében az értékelési szempontokra megjelölt szakemberek esetében releváns),  

– magatartás neurobiológia szakterületen technikusként szerzett ………… hónap szakmai 
tapasztalattal rendelkezem, 

– szerves kémia szakterületen kutatóként szerzett ………. hónap szakmai tapasztalattal 
rendelkezem, 

– sejtbiológia szakterületen kutatóként szerzett ……… hónap szakmai tapasztalattal rendelkezem,  

– sejtbiológia szakterületen technikusként szerzett ………… hónap szakmai tapasztalattal 
rendelkezem.  

  

                                                             
90 Minden szakemberre vonatkozóan külön-külön kérjük kitölteni.  
91 A megfelelő válasz aláhúzandó, felesleges nyilatkozatminta törlendő! 
92 A szakmai alkalmasság igazolása szempontjából nem releváns tapasztalatra vonatkozó sorokat kérjük törölni! 
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A szakmai tapasztalatom részletes ismertetése93:  

Tevékenység, ill. projekt, ill. szakmai 
tapasztalat megnevezése, leírása 

A tevékenység, ill. projekt végzésének 
időtartama (év/hó –tól év/hó-ig) 

  

  

 

Publikációk ismertetése (adott esetben):  

A publikáció címe, rövid ismertető leírása, 
annak érdekében, hogy a 

viselkedéstudományi téma megállapítható 
legyen 

A publikációk pontos hivatkozásának 
megadása: megjelenés helye, időpontja, 

szerzőtársak (adott esetben) 

  

  

 

 

Kelt………………………., 20.... …………………. hó ….. napján. 

 

 

______________________________ 

Szakember aláírás  

 

                                                             
93 A táblázat a további szükséges sorokkal kiegészítendő. 
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