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ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE 

 

 

1. Az ajánlatkérővel kapcsolatos információk: 

 

Ajánlatkérő:  Eötvös Loránd Tudományegyetem  

 

1053Budapest, Egyetem tér 1-3. 

  

2. Határidők, időpontok: 

 - Az ajánlat benyújtásának határideje:               2017.10.31.  10.00 óra 

   

 - Az ajánlatok bontásának időpontja:      2017.10.31.  10.00 óra 

 

3. A közbeszerzési eljárás tárgya 

Takarítási feladatok ellátása az ajánlatkérő egyes kollégiumaiban, vállalkozási szerződés 

keretében 

 

4. Az ajánlatok értékelésének szempontja 

Az értékelési szempont a legjobb ár-érték arány.  

Értékelési rész- és alszempontok: 

Minőségi részszempont:  

1. Eseti szolgáltatás megkezdésének időpontja (kivétel havaria esetén), megrendeléstől 

számított munkanap, de maximum 3 munkanap.     Súlyszám 1 

ÁR részszempont: 

2. Eseti szolgáltatások díja     Súlyszám: 9 

2.1. Ügyeletes takarító óradíja munkanapokon (nettó Ft/óra/fő) Súlyszám: 1 

2.2. Ügyeletes takarító óradíja hétvégén (nettó Ft/óra/fő) Súlyszám: 2 

2.3. Ügyeletes takarító óradíja munkaszüneti napokon (nettó Ft/óra/fő) Súlyszám: 1 

2.4 Takarítás díja havaria esetén (nettó Ft/óra/fő) Súlyszám: 1 

2.5. Eseti takarítás díja (nettó Ft/m2) Súlyszám: 4 

3. Teljes körű takarítás nettó összesen díja Súlyszám: 100  

3.1. Rendszeres takarítási szolgáltatás díja összesen (nettó Ft/hó) Súlyszám: 90 

3.2. Nagytakarítási szolgáltatás díja összesen (nettó Ft/alkalom) Súlyszám: 10 

 

Ponthatárok: 1-100 

A pontkiosztás módszere: Mindegyik részszempont esetében fordított arányosítás.  

A 1. értékelési részszempont esetében csak egész napok adhatók meg. A vállalt munkanapokba 

a megrendelés megadásának napja nem számít bele.  

Az ÁR rész-és alszempontok esetében az ajánlatban a 3. részszempont esetében a díjat 

épületenkénti bontásban is meg kell adni az excel táblázatban. (nem a Felolvasólapon!) 
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AJÁNLATKÉRŐ FELHÍVJA A FIGYELMET ARRA, HOGY AZ ÁRLEJTÉST 

KÖVETŐEN AZ ÉPÜLETENKÉNTI DÍJAKAT OLYAN ARÁNYBAN KELL MINDEN 

ÉPÜLET ESETÉBEN CSÖKKENTENI, AMILYEN ARÁNYBAN AZ ÁRLEJTÉS SORÁN 

A RENDSZERES TAKARÍTÁS DÍJA CSÖKKENT. Ezért az excel táblázatot az árlejtést 

követően is be kell nyújtani. 

 

Az ajánlatokat kettő tizedesjegy pontosságig kell megadni. 

 

Fordított arányosítás: 

, azaz 

P = Alegjobb/Avizsgált x 99 + 1 

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 

  

5. Az ajánlat részeként becsatolandó iratok  

a) Fedlap: A fedlapon kérjük feltüntetni az "Ajánlat" feliratot, az ajánlattevő megnevezését 

és az ajánlat tárgyát. 

b) Tartalomjegyzék: A tartalomjegyzéket oldalszámmal ellátva kérjük elkészíteni. 

c) Felolvasólap  

d) Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum  

e) Kbt. 67. § (4) bekezdése, a 66. § (2), (4), a (6) bekezdései, illetve a Kbt. 65.§ (7) bekezdése 

szerinti nyilatkozatok 

f) Az ajánlatot aláíró személy aláírási példánya vagy aláírásmintája 

g) Nyilatkozat a teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátásáról 

h) Nyilatkozat a papír alapú és az elektronikus ajánlati példány egyezőségéről 

i) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott 

változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött 

igazolás, illetve ha nincs ilyen folyamatban, a nemleges nyilatkozat 

j) Excel táblázat (összes lap!) 

k) Közös ajánlattétel esetén az együttműködési megállapodás 

 

A Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felszólításra benyújtandó iratok: 

a) közjegyző vagy kamara előtt tett nyilatkozat a kizáró okokról 

b) a Kbt. 62. § (1) bek. kb) és kc) pontjára tett nyilatkozat 

c) egyéb nyilatkozatok/igazolások a kizáró okok fenn nem állására vonatkozóan (ha 

releváns)  

d) számviteli jogszabályok szerinti beszámoló (a felhívás előírásai szerint) 

e) referencia/referenciák 

f) szakember bemutatása, önéletrajz, végzettséget igazoló okirat. 

 

Ajánlatkérő a dokumentációban ajánlott iratmintákat bocsátott rendelkezésre.  
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6. A közbeszerzés tárgyának leírása (műszaki leírás) 

A műszaki leírást részletesen a jelen dokumentáció mellékletét képező excel táblázat 

tartalmazza.  

 

7. Egyéb információk 
 

1. Az ajánlatot 1 papír alapú példányban, írásban, összefűzve, az ajánlat szkennelt 

példányát tartalmazó 1 db CD-vel/DVD-vel együtt zárt csomagolásban kell benyújtani. 

A borítékra rá kell írni: „ELTE – kollégiumi takarítási szolgáltatások, az ajánlattételi 

határidő lejártáig felbontani tilos.” A papír alapú és az elektronikus példány 

egyezőségéről ajánlattevőnek nyilatkoznia kell. Eltérés esetén a papír alapú példány az 

irányadó. A papír alapú példánynak a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot 

eredetiben kell tartalmaznia, amelyet eltérés esetén ajánlatkérő irányadónak tekint. Az 

ajánlatok leadhatók munkanapokon 8.30 és 16.00 között, az ajánlattételi határidő 

lejárta napján 8.30-tól az ajánlattételi határidő lejártáig. 

2. Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges 

felelősségvállalásról szóló megállapodást, amely tartalmazza az ajánlattevők között a 

közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, 

aki a közös ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös 

ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. 

3. A különböző devizák forintra történő átszámításakor a felhívás feladásának napján 

érvényes Magyar Nemzeti bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell 

alkalmazni, árbevétel tekintetében az érintett év, beszámolói évek tekintetében az üzleti 

év utolsó napján, referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes 

devizaárfolyam az irányadó.  

4. A teljesítési biztosíték a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő 

választása szerint teljesíthető az összeg óvadékként az ajánlatkérő fizetési számlájára 

történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt 

garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján 

kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.  A teljesítési 

biztosíték határidőben történő benyújtásáról az ajánlatban nyilatkozni kell.  

5. A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján a felhívásban előírt kötbérek csak abban az 

esetben érvényesíthetők, ha a nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, 

megszegi a szerződést.  

6. Irányadó jog: magyar. Irányadó idő: CET.  

7. A Kbt. 73.§ (5) bekezdése szerint tájékozódni lehet  

- a Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti és Foglalkoztatás-felügyeleti 

Főosztály (cím, elérhetőség: http://www.ommf.gov.hu/index.html?akt_menu=206)  

- a teljesítés helye szerint illetékes Megyei Kormányhivatalok Foglalkoztatási 

Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztályai (címek, 

elérhetőségek: http://www.ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=228)  

- Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat és a megyei kormányhivatalok 

népegészségügyi szakigazgatási szervei és járási népegészségügyi intézetei címek, 

elérhetőséget: https://www.antsz.hu/, http://www.kormanyhivatal.hu/hu) 

- Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség 

(http://orszagoszoldhatosag.gov.hu/) és területi felügyelőségei 

(http://orszagoszoldhatosag.gov.hu/altalanos-informacio/62-2/) 

- Nemzeti Adó- és Vámhivatal (http://nav.gov.hu/nav/igazgatosagok) 

http://www.ommf.gov.hu/index.html?akt_menu=206
http://www.ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=228
https://www.antsz.hu/
http://www.kormanyhivatal.hu/hu
http://orszagoszoldhatosag.gov.hu/
http://orszagoszoldhatosag.gov.hu/altalanos-informacio/62-2/
http://nav.gov.hu/nav/igazgatosagok
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8. Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bekezdésében foglaltak alapján Felolvasólapot kell 

tartalmaznia.  

9. Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. §-ában foglaltak szerint kérhető. 

10. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-ában foglaltak alapján, az ott leírtak 

szerint biztosítja. Ajánlatkérő korlátozás nélkül biztosítja a hiánypótlást, ha a 

hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt 

von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb 

hiánypótlás. 

11. Az ajánlattétel nyelve a magyar, ajánlat más nyelven nem nyújtható be. Idegen nyelvű 

iratok esetében ajánlatkérő felelős fordítást is elfogad. Felelős fordításnak minősül, ha 

ajánlattevő cégszerűen nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy a fordítás mindenben 

megegyezik az idegen nyelvű szöveggel, és ezért az ajánlattevő felelősséget vállal. 

12. Az eljárásban eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Hubai Ágnes. 

Lajstromszáma: 00177. Levelezési címe: 8200 Veszprém, Veszprémvölgyi utca 11. E-

mail címe: hubai.agnes@upcmail.hu 

13. A felhívás IV.2.6. pontjában foglalt 2 hónap alatt ajánlatkérő 60 napot ért. 
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1. számú melléklet 

 

FELOLVASÓLAP 

 

1.  Az ajánlattevő/ajánlattevők  

(megfelelő aláhúzandó) 

1.1. Neve (megnevezése): 

1.2. Székhelyének címe: 

1.3. Kapcsolattartó neve:  

1.4. Elérhetősége telefon: 

1.5. Elérhetősége fax és e-mail: 

1.6. Adószám:  

 

Ajánlatot teszünk az az ELTE által megindított, „Takarítási feladatok ellátása az 

ajánlatkérő egyes kollégiumaiban, vállalkozási szerződés keretében” tárgyú eljárásban. 
 

1. Eseti szolgáltatás megkezdésének időpontja (kivétel havaria esetén), megrendeléstől 

számított munkanap, de maximum 3 munkanap ……………..munkanap 

2. Eseti szolgáltatások díja  

2.1. Ügyeletes takarító óradíja munkanapokon nettó …………….Ft/óra/fő 

2.2. Ügyeletes takarító óradíja hétvégén nettó  ……………..Ft/óra/fő 

2.3. Ügyeletes takarító óradíja munkaszüneti napokon nettó  …………….Ft/óra/fő 

2.4. Takarítás díja havaria esetén nettó……………..Ft/óra/fő 

2.5. Eseti takarítás díja nettó ……………..Ft/m2 

3. Teljes körű takarítás nettó összesen díja 

3.1.Rendszeres takarítási szolgáltatás díja összesen nettó ……………………….Ft/hó 

3.2.Nagytakarítási szolgáltatás díja összesen, nettó ………………..Ft/alkalom 

 

 

2017. …………. hó ….. nap 

 

 

….…………………………………………. 

                      cégszerű aláírás 
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2.sz. melléklet 

 

 

NYILATKOZAT A KBT. 66.§ (4) BEKEZDÉSÉRE 

 

 

 

A …………………………………………………..ajánlattevő képviseletében nyilatkozom, 

hogy társaságunk a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi 

XXXIV. törvény szerint mikro/kis/középvállalkozásnak/egyiknek sem minősül.  
(A megfelelő aláhúzandó!) 

 

 

Jelen nyilatkozatot az ELTE által megindított, „Takarítási feladatok ellátása az ajánlatkérő 

egyes kollégiumaiban, vállalkozási szerződés keretében” tárgyú eljárásban tesszük. 

 

 

 

 

 

2017. . …………………. hó ….. nap 

 

 

 

    

  

 ___________________ 

 cégszerű aláírás 

  

 

 

 

 
Közös ajánlattevők esetében mindegyik ajánlattevőnek be kell nyújtania  
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3. sz. melléklet 

 

NYILATKOZAT AZ ALVÁLLALKOZÓKRÓL 

(Kbt. 66.§ (6) bek.) 

 

 

A …………………………………………………..ajánlattevő képviseletében eljárni jogosult 

kijelentem, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe alvállalkozót. 

 

VAGY 

 

 

A …………………………………………………..ajánlattevő képviseletében eljárni jogosult 

kijelentem, hogy a szerződés teljesítése során  a közbeszerzésnek az alábbi részének/részeinek 

teljesítéséhez veszünk igénybe alvállalkozót (Kitöltendő vagy kihúzandó) 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

 

A már ismert alvállalkozók neve: 

……………………………………… 

 

(az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum II.D. pontját is ki kell tölteni) 

 

 

Jelen nyilatkozatot az ELTE által megindított, „Takarítási feladatok ellátása az ajánlatkérő 

egyes kollégiumaiban, vállalkozási szerződés keretében” tárgyú eljárásban tesszük. 

 

 

 

 

2017. . …………………. hó ….. nap 

 

 

 

    

  

 ___________________ 

 cégszerű aláírás 

 

 

 

 

 

 

 

 
Közös ajánlattevők esetében mindegyik ajánlattevőnek be kell nyújtania  
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4. sz. melléklet 

 

 

NYILATKOZAT A KBT. 66.§ (2) BEKEZDÉSÉRE 

(eredetiben kell benyújtani) 

 

 

 

A …………………………………………………..ajánlattevő képviseletében eljárni jogosult 

kijelentem, hogy elfogadjuk  az ajánlati felhívás és a dokumentáció feltételeit, nyertességünk 

esetén a szerződést megkötjük és teljesítjük az ajánlatunkban megadott ellenszolgáltatásért. 

 

 

Jelen nyilatkozatot az ELTE által megindított, „Takarítási feladatok ellátása az ajánlatkérő 

egyes kollégiumaiban, vállalkozási szerződés keretében” tárgyú eljárásban tesszük. 

 

 

 

 

 

 

2017. . …………………. hó ….. nap 

 

 

 

    

  

 ___________________ 

 cégszerű aláírás 

 

 

 
Közös ajánlattevők esetében mindegyik ajánlattevőnek be kell nyújtania 
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5. sz. melléklet 

 

 

NYILATKOZAT A KBT. 67.§ (4) BEKEZDÉSÉRE 

 

 

 

A …………………………………………………..ajánlattevő képviseletében eljárni jogosult 

kijelentem, hogy nem veszünk igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) és (2), 

valamint a 63. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. 

 

 

Jelen nyilatkozatot az ELTE által megindított, „Takarítási feladatok ellátása az ajánlatkérő 

egyes kollégiumaiban, vállalkozási szerződés keretében” tárgyú eljárásban tesszük. 

 

 

 

2017. . …………………. hó ….. nap 

 

 

 

    

  

 ___________________ 

 cégszerű aláírás 

 

 
Közös ajánlattevők esetében mindegyik ajánlattevőnek be kell nyújtania 
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6.  sz. melléklet 

 

 

NYILATKOZAT A KAPACITÁST NYÚJTÓ SZERVEZETEKRŐL 

(Kbt. 65.§ (7) bek.) 

 

 

A …………………………………………………..ajánlattevő képviseletében eljárni jogosult 

kijelentem, hogy az alkalmasság igazolásához nem kívánunk kapacitást nyújtó 

személyekre/szervezetekre támaszkodni:   

 

VAGY 

A …………………………………………………..ajánlattevő képviseletében eljárni jogosult 

kijelentem, hogy az alkalmasság igazolásához az alábbi személyekre/szervezetekre kívánunk 

támaszkodni:   

 

1. Ajánlati felhívás III.1.2. P1. pont 

Név:……………………………………………………………….. 

Tudomásul vesszük, hogy a kapacitást nyújtó szervezet a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint 

kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás 

teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. 

 

 

1. Ajánlati felhívás III.1.3. pont 

Név:……………………………………………………………….. 

Alkalmassági feltétel (felhívás vonatkozó pontja) M……………………………. 

Ajánlatunkban csatoljuk a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses 

vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratát, amely alátámasztja, 

hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés 

teljesítésének időtartama alatt. 

 

Jelen nyilatkozatot az ELTE által megindított, „Takarítási feladatok ellátása az ajánlatkérő 

egyes kollégiumaiban, vállalkozási szerződés keretében” tárgyú eljárásban tesszük. 

 

(az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum II.C. pontját is ki kell tölteni) 

 

 

2017. . …………………. hó ….. nap 

    

  

 ___________________ 

 cégszerű aláírás 

 

 
Közös ajánlattevők esetében mindegyik ajánlattevőnek be kell nyújtania 
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7. sz. melléklet 

 

 

NYILATKOZAT PAPÍR ALAPÚ ÉS ELEKTRONIKUS PÉLDÁNY 

EGYEZŐSÉGÉRŐL 

 

 

 

A …………………………………………………..ajánlattevő képviseletében eljárni jogosult 

kijelentem, hogy a papír alapú és az elektronikus ajánlati példány (jelszó nélkül olvasható, de 

nem módosítható pdf. file) egymással mindenben megegyezik. 

 

 

Jelen nyilatkozatot az ELTE által megindított, „Takarítási feladatok ellátása az ajánlatkérő 

egyes kollégiumaiban, vállalkozási szerződés keretében” tárgyú eljárásban tesszük. 

 

 

2017. . …………………. hó ….. nap 

 

     

  

 ___________________ 

 cégszerű aláírás 
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8. sz. melléklet 

 

 

NYILATKOZAT VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSI ELJÁRÁSRÓL 

 

 

 

A …………………………………………………..ajánlattevő képviseletében eljárni jogosult 

kijelentem, hogy társaságunknál nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás.  

 

VAGY 

 

A …………………………………………………..ajánlattevő képviseletében eljárni jogosult 

kijelentem, hogy társaságunknál változásbejegyzési eljárás van folyamatban. A felhívásban 

előírt dokumentumokat csatoljuk.  

 

Jelen nyilatkozatot az ELTE által megindított, „Takarítási feladatok ellátása az ajánlatkérő 

egyes kollégiumaiban, vállalkozási szerződés keretében” tárgyú eljárásban tesszük. 

 

 

2017. . …………………. hó ….. nap 

 

     

  

 ___________________ 

 cégszerű aláírás  

 

 

 

 

 
Közös ajánlattevők esetében mindegyik ajánlattevőnek be kell nyújtania  
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9. sz. melléklet 

 

NYILATKOZAT TELJESÍTÉSI BIZTOSÍTÉK RENDELKEZÉSRE 

BOCSÁTÁSÁRÓL  

 

 

 

A …………………………………………………..ajánlattevő képviseletében eljárni jogosult 

kijelentem, hogy az előírt teljesítési biztosítékot az előírt mértékben és az előírt határidőre az 

ajánlatkérő rendelkezésére fogjuk bocsátani.  

 

Jelen nyilatkozatot az ELTE által megindított, „Takarítási feladatok ellátása az ajánlatkérő 

egyes kollégiumaiban, vállalkozási szerződés keretében” tárgyú eljárásban tesszük. 

 

 

 

2017. . …………………. hó ….. nap 

 

     

  

 ___________________ 

 cégszerű aláírás 
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  10. sz. melléklet 

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ ESPD-HEZ 

 

- Ajánlattevőnek az ESPD II., III. és VI. részét kell kitöltenie, a 321/2015. (X. 30.)  Korm. 

rendelet 2-7. §-aiban előírtak szerint.  

- Minden kérdésre megfelelő választ kell adni. 

- A II.C és a II. D pontokat is ki kell tölteni, a felhívás előírása szerint a vonatkozó 

nyilatkozatokat is csatolni kell az ajánlatban. 

- A kizáró okok esetében minden kizáró okra nyilatkozni kell.  

- Ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül 

hozzáfér a kizáró okok hiányát, valamint az alkalmassági feltételeket igazoló 

adatbázisokhoz, ajánlattevőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük a 

formanyomtatvány megfelelő részeiben - azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, 

amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára a 

321/2015. (X. 30.)  Korm. rendelet előírja.  

- 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. 
- Az ESPD-t cégszerűen írják alá.  

 

 

AZ EGYSÉGES EURÓPAI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM (ESPD) 

FORMANYOMTATVÁNYA 

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-szolgáltatást1 használták az egységes 

európai közbeszerzési dokumentum kitöltéséhez. Az Európai Unió Hivatalos lapjában közzétett 

vonatkozó hirdetmény2 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): [….] 
                                                                 
1 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. 
2 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 
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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 azonosítása3 Válasz: 

Név:  Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Melyik beszerzést érinti? Válasz: 

A közbeszerzés megnevezése vagy rövid 

ismertetése4: 

Takarítási feladatok ellátása az ajánlatkérő egyes 

kollégiumaiban, vállalkozási szerződés 

keretében.  

Az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató 

ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási 

szám (adott esetben)5: 

[   ] 

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum minden szakaszában az összes egyéb 

információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie. 

II. rész: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk 

A: A GAZDASÁGI SZEREPLŐRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

Azonosítás: 
Válasz: 

Név: [   ] 

Héaazonosító szám (uniós adószám), adott 

esetben: 

Ha nincs héaazonosító szám, kérjük egyéb 

nemzeti azonosító szám feltüntetését, adott 

esetben, ha szükséges. 

[   ] 

[   ] 

Postai cím:  [……] 

Kapcsolattartó személy vagy személyek6: 

Telefon: 

E-mail cím: 

Internetcím (adott esetben): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Általános információ: Válasz: 

                                                                 
3 A vonatkozó hirdetmény I. szakaszának I.1 pontjából átmásolandó információ. Közös közbeszerzés 

esetén kérjük feltüntetni minden résztvevő beszerző nevét. 
4 Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 és II.1.3 pontját. 
5 Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 pontját. 
6 Kérjük, ismételje meg a kapcsolattartó személyekre vonatkozó információt, ahányszor szükséges. 
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A gazdasági szereplő mikro-, kis- vagy 

középvállalkozás7? 
[] Igen [] Nem 

Csak ha a közbeszerzés fenntartott8: A 

gazdasági szereplő védett műhely, szociális 

vállalkozás9 vagy védett munkahely-teremtési 

programok keretében fogja teljesíteni a 

szerződést? 
Ha igen, 
mi a fogyatékossággal élő vagy hátrányos 

helyzetű munkavállalók százalékos aránya? 
Ha szükséges, kérjük, adja meg, hogy az érintett 

munkavállalók a fogyatékossággal élő vagy 

hátrányos helyzetű munkavállalók mely 

kategóriájába vagy kategóriáiba tartoznak. 

[] Igen [] Nem 
 

 

 

 

 
[…] 
 

 
[….] 
 

Adott esetben, a gazdasági szereplő szerepel-e az 

elismert gazdasági szereplők hivatalos 

jegyzékében, vagy rendelkezik-e azzal 

egyenértékű igazolással (pl. nemzeti 

(elő)minősítési rendszer keretében)? 

[] Igen [] Nem [] Nem alkalmazható 

Ha igen: 

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 

minősítést10: 
d) A felvétel vagy a tanúsítás az összes előírt 

 

 

 

 

 

 
a) [……] 
 
b) (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy 

testület, a dokumentáció pontos hivatkozási 

adatai): 

[……][……][……][……] 

 

c) [……] 
 

 

 
d) [] Igen [] Nem 

                                                                 
7 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. 
8 Lásd a szerződési hirdetmény III.1.5. pontját. 
9 Azaz fő célja a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű személyek szociális és szakmai 

beilleszkedése. 
10 A hivatkozások és a minősítés, ha van ilyen, a tanúsításon szerepelnek. 



 

 

18 

 

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 

megfizetéséről, vagy meg tudja-e adni azt az 

információt, amely lehetővé teszi az ajánlatkérő 

szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára, 

hogy közvetlenül beszerezze azt bármely 

tagország díjmentesen hozzáférhető nemzeti 

adatbázisából? 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat:  

 

 

 

 

 

 

 
e) [] Igen [] Nem 
 

 

 

 

 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……][……] 

Részvétel formája: 
Válasz: 

A gazdasági szereplő másokkal együtt vesz részt 

a közbeszerzési eljárásban?11 
[] 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: 

[   ] 

B: A GAZDASÁGI SZEREPLŐ KÉPVISELŐIRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

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

jogosultak képviselni a gazdasági szereplőt: 

Képviselet, ha van: Válasz: 

Teljes név;  

valamint a születési idő és hely, ha szükséges:  

[……]; 

[……] 

Beosztás/milyen minőségben jár el: [……] 

Postai cím: [……] 

                                                                 
11 Nevezetesen egy csoport, konzorcium, közös vállalkozás vagy hasonló részeként. 
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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 is12. 

D: INFORMÁCIÓK AZOKRÓL AZ ALVÁLLALKOZÓKRÓL, AKIKNEK KAPACITÁSAIT A GAZDASÁGI 

SZEREPLŐ NEM VESZI IGÉNYBE 

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

ajánlatkérő kifejezetten előírja ezt az információt.) 

Alvállalkozás: Válasz: 

Szándékozik-e a gazdasági szereplő a 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 (alvállakozói kategóriára) nézve. 

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

A: BÜNTETŐELJÁRÁSBAN HOZOTT ÍTÉLETEKKEL KAPCSOLATOS OKOK 

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

1. Bűnszervezetben való részvétel13; 

2. Korrupció14; 

3. Csalás15; 

4. Terrorista bűncselekmény vagy terrorista csoporthoz kapcsolódó bűncselekmény16; 

5. Pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása17; 

6. Gyermekmunka és az emberkereskedelem más formái18 

Az irányelv 57. cikke (1) bekezdésében foglalt 

okokat végrehajtó nemzeti rendelkezések 

szerinti büntetőeljárásban hozott ítéletekkel 

kapcsolatos okok: 

Válasz: 

Jogerősen elítélték-e a gazdasági szereplőt 
vagy a gazdasági szereplő igazgató, vezető vagy 

felügyelő testületének tagját, illetve az e 

testületek képviseletére, az azokban való 

döntéshozatalra vagy azok kontrolljára 

vonatkozó jogkörrel rendelkező tagját a fent 

felsorolt okok valamelyikéért olyan ítéletben, 

amelyet nem több, mint öt évvel ezelőtt hoztak, 

vagy amelyben a közvetlenül meghatározott 

kizárás időtartama továbbra is alkalmazandó?  

[] Igen [] Nem 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat: (internetcím, a kibocsátó hatóság 

vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási 

adatai): 

[……][……][……][……]19 

Amennyiben igen, kérjük,20 adja meg a 

következő információkat: 

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

pontok közül melyik érintett, valamint az ítélet 

okát (okait), 

 

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

 

 

b) [……] 

                                                                 
13 A szervezett bűnözés elleni küzdelemről szóló, 2008. október 24-i 2008/841/IB tanácsi kerethatározat 

(HL L 300., 2008.11.11., 42. o.) 2. cikkében meghatározottak szerint. 
14 Az Európai Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő korrupció 

elleni küzdelemről szóló egyezmény (HL C 195., 1997.6.25., 1. o.) 3. cikkében és a Tanács 2003. július 22-i, a 

magánszektorban tapasztalható korrupció elleni küzdelemről szóló 2003/568/IB kerethatározatának (HL L 192., 

2003.7.31., 54. o.) 2. cikke (1) bekezdésében meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok magában foglalja az 

ajánlatkérő szerv (közszolgáltató ajánlatkérő) vagy a gazdasági szereplő nemzeti jogában meghatározott 

korrupciót is. 
15 Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1. cikke értelmében (HL C 

316., 1995.11.27., 48. o.) 
16 A terrorizmus elleni küzdelemről szóló, 2002. június 13-i 2002/475/IB tanácsi kerethatározat (HL L 

164., 2002.6.22., 3. o.) 1. és 3. cikkében meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok magában foglalja az említett 

kerethatározat 4. cikke szerinti, bűncselekményre való felbujtást, bűnsegélyt vagy kísérletet. 
17 A pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való 

felhasználásának megelőzéséről szóló, 2005. október 26-i 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 

(HL L 309., 2005.11.25., 15. o.) 1. cikkében meghatározottak szerint. 
18 Az emberkereskedelem megelőzéséről, és az ellene folytatott küzdelemről, az áldozatok védelméről, 

valamint a 2002/629/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2011. április 5-i 2011/36/EU európai 

parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 101., 2011.4.15., 1. o.) 2. cikkében meghatározottak szerint. 
19 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
20 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
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b) Határozza meg az elítélt személyét [ ]; 

c) Amennyiben az ítélet közvetlenül 

megállapítja: 

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): [……][……][……][……]21 

Ítéletek esetén hozott-e a gazdasági szereplő 

olyan intézkedéseket, amelyek a releváns 

kizárási okok ellenére igazolják 

megbízhatóságát22 (öntisztázás)? 

[] Igen [] Nem  

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az 

intézkedéseket23: 

[……] 

B: ADÓFIZETÉSI VAGY A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK FIZETÉSÉRE VONATKOZÓ 

KÖTELEZETTSÉG MEGSZEGÉSÉVEL KAPCSOLATOS OKOK  

Adó vagy társadalombiztosítási járulék 

fizetése: 

Válasz: 

Teljesítette-e a gazdasági szereplő összes 

kötelezettségét az adók és 

társadalombiztosítási járulékok megfizetése 

tekintetében, mind a székhelye szerinti 

országban, mind pedig az ajánlatkérő szerv 

vagy a közszolgáltató ajánlatkérő tagállamában, 

ha ez eltér a székhely szerinti országtól? 

[] Igen [] Nem 

 

 

Ha nem, akkor kérjük, adja meg a következő 

információkat: 

a) Érintett ország vagy tagállam 

b) Mi az érintett összeg? 

c) A kötelezettségszegés megállapításának 

módja: 

1) Bírósági vagy közigazgatási határozat: 

–  Ez a határozat jogerős és 

kötelező? 

– Kérjük, adja meg az ítélet vagy 

a határozat dátumát. 

– Ítélet esetén, amennyiben erről 

közvetlenül rendelkezik, a 

kizárási időtartam hossza: 

2) Egyéb 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? 

Adók 
Társadalombiztosítási 

hozzájárulás 

 

a) [……] 

b) [……] 

 

 

c1) [] Igen [] Nem 

– [] Igen [] 

Nem 

– [……] 
 

– [……] 
 

 

c2) [ …] 

 

d) [] Igen [] Nem 

Ha igen, kérjük, 

részletezze: [……] 

 

a) [……] 

b) [……] 

 

 

c1) [] Igen [] Nem 

– [] Igen [] Nem 

– [……] 
 

– [……] 
 

 

c2) [ …] 

 

d) [] Igen [] Nem 

Ha igen, kérjük, 

részletezze: [……] 

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

magyarázatnak tükröznie kell e megtett intézkedések megfelelőségét.  
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Ha az adók vagy társadalombiztosítási 

járulékok befizetésére vonatkozó dokumentáció 

elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a 

következő információkat: 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 24 

[……][……][……] 

C: FIZETÉSKÉPTELENSÉGGEL, ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGGEL VAGY SZAKMAI 

KÖTELESSÉGSZEGÉSSEL KAPCSOLATOS OKOK25 

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 

terén26? 

[] Igen [] Nem 

Ha igen, hozott-e a gazdasági szereplő olyan 

intézkedéseket, amelyek e kizárási okok ellenére 

igazolják megbízhatóságát (öntisztázás)? 

[] Igen [] Nem 

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az 

intézkedéseket: [……] 

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 van27, 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 

teljesítésére28. 

[] Igen [] Nem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– [……] 

– [……] 
 

 

 

 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……] 

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

dokumentumokban vagy a 2014/24/EU irányelv 18. cikke (2) bekezdésében hivatkozottak szerint 
27 Lásd a nemzeti jogot, a vonatkozó hirdetményt vagy a közbeszerzési dokumentumokat. 
28 Ezt az információt nem kell megadni abban az esetben, ha az a)–f) pontokban fölsorolt esetek 

valamelyikében a gazdasági szereplők kizárását a nemzeti jog kötelezővé tette az eltérés lehetősége nélkül 

abban az esetben, ha a gazdasági szereplő mindazonáltal képes a szerződés teljesítésére. 
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Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat: 

Elkövetett-e a gazdasági szereplő súlyos 

szakmai kötelességszegést29?  

Ha igen, kérjük, részletezze: 

[] Igen [] Nem, 
 

 [……] 

Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó 

intézkedéseket?  

[] Igen [] Nem 

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az 

intézkedéseket:  

[……] 

Kötött-e a gazdasági szereplő a verseny 

torzítását célzó megállapodást más gazdasági 

szereplőkkel? 

Ha igen, kérjük, részletezze: 

[] Igen [] Nem 

 

 

[…] 

Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó 

intézkedéseket?  

[] Igen [] Nem 

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az 

intézkedéseket: [……] 

Van-e tudomása a gazdasági szereplőnek 

bármilyen összeférhetetlenségről30 a 

közbeszerzési eljárásban való részvételéből 

fakadóan? 

Ha igen, kérjük, részletezze: 

[] Igen [] Nem 

 

 

[…] 

Nyújtott-e a gazdasági szereplő vagy valamely 

hozzá kapcsolódó vállalkozás tanácsadást az 

ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató 

ajánlatkérőnek, vagy részt vett-e más módon a 

közbeszerzési eljárás előkészítésében? 

Ha igen, kérjük, részletezze: 

[] Igen [] Nem 

 

 

 

[…] 

Tapasztalta-e a gazdasági szereplő valamely 

korábbi közbeszerzési szerződés vagy egy 

ajánlatkérő szervvel kötött korábbi szerződés 

vagy korábbi koncessziós szerződés lejárat 

előtti megszüntetését vagy az említett korábbi 

szerződéshez kapcsolódó kártérítési követelést 

vagy egyéb hasonló szankciókat? 

Ha igen, kérjük, részletezze: 

[] Igen [] Nem 

 

 

 

 

 

[…] 

Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó 

intézkedéseket?  

[] Igen [] Nem 

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az 

intézkedéseket: [……] 

Megerősíti-e a gazdasági szereplő a 

következőket? 

a) A kizárási okok fenn nem állásának, illetve 

a kiválasztási kritériumok teljesülésének 

[] Igen [] Nem 

                                                                 
29 Adott esetben lásd a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok 

meghatározásait. 
30 A nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban jelzettek 

szerint. 
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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. 

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

TAGÁLLAMÁNAK NEMZETI JOGSZABÁLYAIBAN ELŐÍRT KIZÁRÁSI OKOK 

Tisztán nemzeti kizárási okok Válasz: 

Vonatkoznak-e a gazdasági szereplőre azok a 

tisztán nemzeti kizárási okok, amelyeket a 

vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési 

dokumentumok meghatároznak? 

Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a 

közbeszerzési dokumentumokban megkívánt 

dokumentáció elektronikus formában 

rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a következő 

információkat: 

[] Igen [] Nem 

(Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ag) alpontja, e), 

f), g), k), l), p) és q) pontja, valamint a 63. § (1) 

bekezdés d) pontja) 

 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……]31 

Amennyiben a tisztán nemzeti kizárási okok 

fennállnak, tett-e a gazdasági szereplő 

öntisztázási intézkedéseket?  

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az 

intézkedéseket:  

[] Igen [] Nem 

 

 

[……] 

IV. rész: Kiválasztási szempontok 

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

kijelenti a következőket: 

: 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 

                                                                 
31 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 

cégnyilvántartásába32: 

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 

a közbeszerzési dokumentumokban előírt 

számú évben a következő33 (): 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat: 

év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem 

év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem 

év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem 

 

(évek száma, átlagos árbevétel): 

[……],[……][…]pénznem 

 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……] 

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

árbevétele a szerződés által érintett üzleti 

területre vonatkozóan, a vonatkozó 

hirdetményben vagy a közbeszerzési 

dokumentumokban meghatározott módon az 

előírt pénzügyi évek tekintetében a következő: 

És/vagy 

év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem 

év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem 

év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem 

 

 

 

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

egyes esetekben az adott mellékletben meghatározott egyéb követelményeknek is meg kell felelniük. 
33 Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik. 
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2b) A gazdasági szereplő átlagos éves 

árbevétele a területen és a vonatkozó 

hirdetményben vagy a közbeszerzési 

dokumentumokban előírt számú évben a 

következő34: 
Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat: 

(évek száma, átlagos árbevétel): 

[……],[……][…]pénznem 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……] 

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 mutatók35 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 y36 aránya - 

és az érték): 

[……], [……]37 

 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

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

5) Szakmai felelősségbiztosításának biztosítási összege a 

következő: 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, 

adja meg a következő információkat: 

[……],[……][…]pénznem 
 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

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

6) Az esetleges egyéb gazdasági vagy 

pénzügyi követelmények tekintetében, 

amelyeket a vonatkozó hirdetményben vagy a 

közbeszerzési dokumentumokban 

meghatároztak, a gazdasági szereplő kijelenti a 

következőket: 

Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a 

közbeszerzési dokumentumokban esetlegesen 

meghatározott vonatkozó dokumentáció 

elektronikus formában rendelkezésre áll, kérjük, 

adja meg a következő információkat: 

[……] 

 

 

 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……] 

C: TECHNIKAI ÉS SZAKMAI ALKALMASSÁG 

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

érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a 

vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban. 

Technikai és szakmai alkalmasság Válasz: 

1a) Csak építési beruházásra vonatkozó 

közbeszerzési szerződések esetében: 

Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó 

hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok 
                                                                 
34 Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik. 
35 Pl. az eszközök és a források aránya. 
36 Pl. az eszközök és a források aránya. 
37 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
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A referencia-időszak folyamán38 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: 

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 folyamán39 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 

magánmegrendelőket40: 

 

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 szervezeteket41 
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 

 

 

 

[] Igen [] Nem 

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

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

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

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

gazdasági szereplő vállalkozása alkalmaz, ám akik/amelyek kapacitását a gazdasági szereplő igénybe veszi, a II. 

rész C. szakaszában meghatározottak szerint, külön-külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot kell 

kitölteni. 
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intézkedéseire vonatkozó vizsgálatok42 

elvégzését. 

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: 

[……],[……], 

[……],[……], 

[……],[……] 

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 
43kíván 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 

 

[] Igen [] Nem 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
42 A vizsgálatot az ajánlatkérő szerv vagy – amennyiben az utóbbi ezt jóváhagyja – nevében a 

szállító/szolgáltató székhelye szerinti ország egy erre illetékes hivatalos szerve végezheti el. 
43 Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a gazdasági szereplő úgy határozott, hogy a szerződés egy 

részére alvállalkozói szerződést köt, és az alvállalkozó kapacitásait igénybe veszi annak a résznek a 

teljesítéséhez, akkor kérjük, hogy mindegyik ilyen alvállalkozóra nézve külön egységes európai közbeszerzési 

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

 

[…] 
 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……] 

D: MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZEREK ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VEZETÉSI SZABVÁNYOK 

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

minőségbiztosítási rendszereket és/vagy környezetvédelmi vezetési szabványokat az ajánlatkérő 

szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a 

hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban. 

Minőségbiztosítási rendszerek és 

környezetvédelmi vezetési szabványok 

Válasz: 

Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő olyan, 

független testület által kiállított igazolást, amely 

tanúsítja, hogy a gazdasági szereplő egyes 

meghatározott minőségbiztosítási 

szabványoknak megfelel, ideértve a 

fogyatékossággal élők számára biztosított 

hozzáférésére vonatkozó szabványokat is? 

Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg ennek 

okát, valamint azt, hogy milyen egyéb 

bizonyítási eszközök bocsáthatók rendelkezésre 

a minőségbiztosítási rendszert illetően: 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat: 

[] Igen [] Nem 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……] 

Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő olyan, 

független testület által kiállított igazolást, amely 

tanúsítja, hogy a gazdasági szereplő az előírt 

környezetvédelmi vezetési rendszereknek 

vagy szabványoknak megfelel? 

Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg ennek 

okát, valamint azt, hogy milyen egyéb 

bizonyítási eszközök bocsáthatók rendelkezésre 

a környezetvédelmi vezetési rendszereket 

vagy szabványokat illetően: 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat: 

[] Igen [] Nem 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……] 

V. rész: Az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának csökkentése 

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

ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő meghatározta az ajánlattételre vagy a 

párbeszédben való részvételre felhívandó részvételre jelentkezők számának csökkentésére 

alkalmazandó objektív és megkülönböztetésmentes szempontokat vagy szabályokat. Ez az 

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

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

Csak meghívásos eljárás, tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd és innovációs partnerség 

esetében: 

A gazdasági szereplő kijelenti a következőket: 

A számok csökkentése Válasz: 

A gazdasági szereplő a következő módon 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 áll44, kérjük, hogy mindegyikre 

nézve adja meg a következő információkat: 

[….] 

 

 

 

[] Igen [] Nem45 

 

 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……]46 

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 iratokhoz47, vagy 
b) Legkésőbb 2018. április 18-án48 az ajánlatkérő szervezetnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek már birtokában van az 

érintett dokumentáció. 
Alulírott(ak) hozzájárul(nak) ahhoz, hogy az ELTE hozzáférjen a jelen Egységes Európai Közbeszerzési 

Dokumentum II. és III.  alatt a [a közbeszerzési eljárás azonosítása: (rövid ismertetés, hivatkozás az 

Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett hirdetményre, hivatkozási szám)] céljára megadott 

információkat igazoló dokumentumokhoz.  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

   
                                                                 
44 Kérjük, egyértelműen adja meg, melyik elemre vonatkozik a válasz. 
45 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
46 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
47 Feltéve, hogy a gazdasági szereplő megadta a szükséges információt (internetcím, a kibocsátó hatóság 

vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai), amely ezt lehetővé teszi az ajánlatkérő szerv vagy a 

közszolgáltató ajánlatkérő számára. Amennyiben szükséges, ehhez csatolni kell a hozzáférésre vonatkozó 

jóváhagyást.  
48 A 2014/24/EU irányelv 59. cikke (5) bekezdése második albekezdésének nemzeti végrehajtásától 

függően. 
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KBT. 69. § (4) ILLETVE (6) BEKEZDÉSE 

SZERINTI FELHÍVÁSRA BENYÚJTANDÓ 

NYILATKOZATOK 
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  11. sz melléklet 

 

 

KIZÁRÓ OKOK FENN NEM ÁLLÁSÁRA VONATKOZÓ NYILATKOZAT 

(közjegyző vagy gazdasági, szakmai kamara által kell hitelesíttetni) 

 

 

 

A …………………………………………………..ajánlattevő képviseletében eljárni jogosult 

kijelentem, hogy az ajánlattevővel szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) és (2) 

bekezdésében, illetve a 63. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok.  

 

 

Jelen nyilatkozatot az ELTE által megindított, „Takarítási feladatok ellátása az ajánlatkérő 

egyes kollégiumaiban, vállalkozási szerződés keretében” tárgyú eljárásban tesszük. 

 

 

2017. . …………………. hó ….. nap 

 

 

 

    

  

 ___________________ 

 cégszerű aláírás 

 

 

 

 

 
Közös ajánlattevők esetében mindegyik ajánlattevőnek be kell nyújtania 
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12. sz. melléklet 

 

 

NYILATKOZAT A KBT. 62.§ (1) BEKEZDÉS k) PONT kb) és kc) 

ALPONTJÁRA  

 

 

1. A ………………………………………………….. ajánlattevő képviseletében eljárni 

jogosult kijelentem, hogy az ajánlattevő 

-    olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén  

- olyan társaságnak minősül, melyet szabályozott tőzsdén jegyeznek  
(megfelelő aláhúzandó) 

 

 

2. Ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosásról szóló 2007. évi 

CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi 

tényleges tulajdonos neve és állandó lakóhelye, ennek hiányában az erre vonatkozó nyilatkozat.  

 

 

A) Tényleges tulajdonos neve és állandó lakcíme:…………………… 

 

TÉNYLEGES TULAJDONOS HIÁNYÁBAN 

 

B) Kijelentjük, hogy az ajánlattevőnek nincs tényleges tulajdonosa. 
A) vagy B) kitöltendő/kihúzandó) 

 

3. Nyilatkozunk továbbá, hogy van/nincs (megfelelő aláhúzandó) olyan jogi személy vagy 

személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben közvetetten vagy 

közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik. 

Ha van ilyen szervezet, annak neve, címe:  

Továbbá nyilatkozunk, hogy a cég vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) 

alpontjában hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn. 
 

Jelen nyilatkozatot az ELTE által megindított, „Takarítási feladatok ellátása az ajánlatkérő 

egyes kollégiumaiban, vállalkozási szerződés keretében” tárgyú eljárásban tesszük. 

 

 

 

2017. . …………………. hó ….. nap 

 

     

  

 ___________________ 

 cégszerű aláírás 

 

 

 

 
Közös ajánlattevők esetében mindegyik ajánlattevőnek be kell nyújtania 
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

Szerződés száma: ..................... 

I. A SZERZŐDÉST KÖTŐ FELEK 

a továbbiakban: Fél, illetve együttesen: Felek 

Eötvös Loránd Tudományegyetem – a továbbiakban: Megrendelő 

Székhely: 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.  

Törvényes képviselő: Dr. Scheuer Gyula, kancellár 

Nyilvántartási szám: FI80798 (intézményi azonosító) 

Adószám: 15308744-2-41 

Számlavezető bank: Magyar Államkincstár 

Számlaszám: 10032000-01426201-00000000 

 
A jogok érvényesítéséért és a kötelezettségek teljesítéséért felelős szervezeti egység:  

Eötvös Loránd Tudományegyetem Kancellária 

Székhely: 1056 Budapest, Szerb u. 21-25. 

Képviseletében eljár: Dr. Scheuer Gyula, kancellár 

Kapcsolattartó: 

Név: Nagyné Vas Éva 

Cím: 1056 Budapest, Szerb u. 21-23. 

Telefon: +36-1/411-6500/2901 

E-mail: vas.eva@kancellaria.elte.hu 

 

…………………………………………………… – a továbbiakban: Vállalkozó 
Székhely: ………………………………. 

Törvényes képviselő: …………………… 

Nyilvántartási szám: ……………………. 

Adószám: ……………………………….. 

Számlavezető bank: …………………….. 

Számlaszám: ……………………………. 

Kapcsolattartó: 

Név: ……………… 

Cím: ……………… 

Telefon: …………… 

E-mail: …………….. 

II. ELŐZMÉNYEK, A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

II.1. A Megrendelő, mint ajánlatkérő a ,,Takarítási feladatok ellátása az ajánlatkérő egyes 

kollégiumaiban vállalkozási szerződés keretében” tárgyú 2017…….. hónap …. napján 

megkezdett, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben (a továbbiakban: Kbt.) 

meghatározott nyílt eljárás szabályi szerint közbeszerzési eljárást folytatott le. Jelen Szerződés 

megkötésére a fenti közbeszerzési eljárás 201.. ……hónap …. napján kihirdetett eredménye 

alapján kerül sor.  

II.2. A jelen Szerződés értelmében a Vállalkozó köteles a jelen Szerződés 2. számú mellékletét 

képező Közbeszerzési Dokumentumokban (a Műszaki leírásban) részletesen megjelölt 

takarítási feladatok maradéktalan ellátására, a jelen Szerződés 1. számú mellékletét képező 

Ajánlati Felhívásban és a Vállalkozó jelen Szerződés 3. számú mellékletét képező Ajánlatában 

rögzítettek szerint.  A Vállalkozó által teljesítendő feladatok részletes leírását a jelen Szerződés 

2. számú mellékletét képező Közbeszerzési Dokumentumok (kiemelten a Műszaki leírás) 

tartalmazzák.   
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II.3. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen Szerződés „Megrendelőt” ír, azon – 

mivel jogilag egy személynek minősülnek és elválaszthatatlanok – a Megrendelő jelen 

Szerződéssel érintett szervezeti egységeit is érteni kell.  

II.4.   A jelen Szerződés szerinti szolgáltatások teljesítésének helyei:  

˗ 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 4. szám,  

˗ 1118 Budapest, Ménesi út 11-13. szám,  

˗ 1056 Budapest, Szerb u. 3. szám, 

˗ 1118 Budapest, Nádorfejérvári út 13. szám,  

˗ 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 23. szám,  

˗ 1143 Budapest, Vezér út 112-114. szám. 

˗ 1037 Budapest, Kunigunda útja 35. szám. 

 

III.  A SZERZŐDÉS ELLENÉRTÉKE 

III.1. Megrendelő köteles a jelen Szerződés szerinti teljes körű takarítási szolgáltatások átvételére és 

a rendszeres takarítási szolgáltatásokért összesen havonta nettó ……….. magyar Ft + ÁFA, 

azaz nettó ……… magyar forint + ÁFA49 összegű átalánydíj, míg a nagytakarítási 

szolgáltatásokért összesen alkalmanként nettó ……….. magyar Ft + ÁFA, azaz nettó 

……… magyar forint + ÁFA50 Vállalkozó részére történő megfizetésére, az alábbiak szerint: 

1. A 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 4. szám alatti épület tekintetében:   

- A rendszeres takarítási szolgáltatás díja: havonta nettó ……….. magyar Ft + ÁFA, azaz 

nettó ……… magyar forint + ÁFA összeg; 

- A nagytakarítási szolgáltatások díja: alkalmanként nettó ……….. magyar Ft + ÁFA, azaz 

nettó ……… magyar forint + ÁFA összeg; 

2. A 1118 Budapest, Ménesi út 11-13. szám alatti épület tekintetében: 

- A nagytakarítási szolgáltatások díja: alkalmanként nettó ……….. magyar Ft + ÁFA, azaz 

nettó ……… magyar forint + ÁFA összeg; 

3. A 1056 Budapest, Szerb u. 3. szám alatti épület tekintetében: 

- A nagytakarítási szolgáltatások díja: alkalmanként nettó ……….. magyar Ft + ÁFA, azaz 

nettó ……… magyar forint + ÁFA összeg; 

4. A 1118 Budapest, Nádorfejérvári út 13. szám alatti épület tekintetében: 

- A nagytakarítási szolgáltatások díja: alkalmanként nettó ……….. magyar Ft + ÁFA, azaz 

nettó ……… magyar forint + ÁFA összeg; 

5. A 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 23. szám alatti épület tekintetében: 

- A nagytakarítási szolgáltatások díja: alkalmanként nettó ……….. magyar Ft + ÁFA, azaz 

nettó ……… magyar forint + ÁFA összeg; 

6. A 1143 Budapest, Vezér út 112-114. szám alatti épület tekintetében: 

- A nagytakarítási szolgáltatások díja: alkalmanként nettó ……….. magyar Ft + ÁFA, azaz 

nettó ……… magyar forint + ÁFA összeg; 

7. A 1037 Budapest, Kunigunda útja 35. szám alatti épület tekintetében: 

- A rendszeres takarítási szolgáltatás díja: havonta nettó ……….. magyar Ft + ÁFA, azaz 

nettó ……… magyar forint + ÁFA összeg; 

                                                                 
49 A nyertes Ajánlattevő Ajánlata szerint kerül megjelölésre. 
50 A nyertes Ajánlattevő Ajánlata szerint kerül megjelölésre. 
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- A nagytakarítási szolgáltatások díja: alkalmanként nettó ……….. magyar Ft + ÁFA, azaz 

nettó ……… magyar forint + ÁFA összeg. 

III.2. Felek rögzítik, hogy az eseti jelleggel felmerülő takarítási szolgáltatásokért Megrendelő a 

Vállalkozó jelen Szerződés 3. számú mellékletét képező Ajánlata szerint az alábbi eseti díjak51 

megfizetésére köteles: 

1. Ügyeletes takarító óradíja munkanapokon: nettó…..,- magyar Ft + ÁFA/óra/fő, azaz nettó 

…..,- magyar forint + ÁFA/óra/fő; 

2. Ügyeletes takarító óradíja hétvégén: nettó…..,- magyar Ft + ÁFA/óra/fő, azaz nettó …..,- 

magyar forint + ÁFA/óra/fő;  

3. Ügyeletes takarító óradíja munkaszüneti napokon: nettó…..,- magyar Ft + ÁFA/óra/fő, azaz 

nettó …..,- magyar forint + ÁFA/óra/fő; 

4. Takarítás havaria estén díja: nettó…..,- magyar Ft + ÁFA/ óra/fő, azaz nettó …..,- magyar 

forint + ÁFA/óra/fő;  

5. Eseti takarítás díja: nettó…..,- magyar Ft + ÁFA/m², azaz nettó …..,- magyar forint + 

ÁFA/m² (Eseti jellegű takarítás jellemzően a felújítás utáni takarítás, az eseti nagytakarítás, a 

rendezvények utáni takarítás). 

Felek rögzítik, hogy Megrendelő az eseti jellegű takarítási szolgáltatásokat a Vállalkozó részére 

küldött eseti megrendelés útján veszi igénybe, amelyben Megrendelő rögzíti az eseti jellegű 

takarítási szolgáltatásokkal kapcsolatos főbb adatokat, paramétereket, elvárásokat, stb. 

IV. A SZERZŐDÉS IDŐBELI HATÁLYA 

IV.1.   A jelen Szerződés annak mindkét Fél általi aláírása napján jön létre és lép hatályba és a Szerződés 

hatálya az alábbiak szerint alakul: 

- a 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 4. szám, 1118 Budapest, Ménesi út 11-13. szám, 1056 

Budapest, Szerb u. 3. szám, 1118 Budapest, Nádorfejérvári út 13. szám, 1146 Budapest, Ajtósi 

Dürer sor 23. szám, 1143 Budapest, Vezér út 112-114. szám alatti épület tekintetében: 24 

(huszonnégy) hónapig terjedő határozott időtartamra szól, amely időtartam megegyezik a 

teljesítés időtartamával; 

- a 1037 Budapest, Kunigunda útja 35. szám alatti épület tekintetében: 9 (kilenc) hónap + 3 

(három) hónappal való meghosszabbításig (opció) terjedő határozott időtartamra szól, amely 

időtartam megegyezik a teljesítés időtartamával. Abban az estben, ha a 1037 Budapest, 

Kunigunda útja 35. szám alatti Kollégium tekintetében a megvalósítandó építési beruházás nem 

kezdődik meg a 9 (kilenc) hónap határozott időtartamig, ebben az esetben Megrendelő jogosult 

a szerződéses időtartamot további 3 (három) hónappal meghosszabbítani. 

A jelen Szerződés szerinti egyes konkrét feladatok pontos teljesítési határidejére a Műszaki 

leírásban foglaltak (különösen, de nem kizárólagosan a b) szám alatti mellékletben foglaltak) 

valamint a Megrendelő utasításai az irányadóak, míg az eseti jellegű takarítási szolgáltatások 

tekintetében Megrendelő az eseti megrendelésekben rögzíti az adott eseti jellegű takarítási 

szolgáltatás teljesítésének pontos határidejét a Vállalkozó részére.  

IV.2. Felek rögzítik, hogy az eseti jelleggel felmerülő takarítási szolgáltatások megkezdésének 

időpontja − kivétel havaria takarítási szolgáltatás esetén − a Megrendelő megrendeléstől 

számítva: ….. munkanap.52 

IV.3. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy a közbeszerzések 

központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet) 12. § (5) bekezdésben rögzítettek szerint az 

ellenőrző szervezet a 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés a) vagy b) pontja 
                                                                 
51 A nyertes Ajánlattevő Ajánlata szerint kerül megjelölésre. 
52 A nyertes Ajánlattevő Ajánlata szerint kerül megjelölésre.  
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szerinti záró tanúsítványt kiállítsa a Megrendelő részére. Az előzőekben foglaltaktól eltérően, 

ha az ellenőrző szervezet nem küldött hiánypótlási felhívást a Megrendelőnek és a miniszter a 

320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés szerinti döntését nem közli az ott 

meghatározott határidőben a Megrendelővel, jelen Szerződés a záró tanúsítvány hiányában is 

hatályba lép.    

V. A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

V.1.   A Szerződés teljesítése során a Felek a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően 

kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni, egymás feladatainak teljesítését kölcsönösen 

segítik és minden, a feladatok maradéktalan ellátásához szükséges információt egymás számára 

biztosítanak.  

V.2. Megrendelő annak érdekében, hogy a Vállalkozó vállalt feladatát teljesíteni tudja, ellátja a 

Vállalkozót a szükséges információkkal az igények felmerülésekor, valamint szükség szerint a 

Vállalkozó rendelkezésére áll a jelen Szerződés teljesítése során és annak érdekében, hogy a 

Vállalkozó a jelen Szerződésben foglalt feladatokat időben és a legjobb tudása szerint 

teljesíthesse.  

V.3.     Megrendelő jogai és kötelezettségei 

V.3.1. A Megrendelő jogosult a Vállalkozó részére utasítást adni, a Vállalkozó pedig azok szerint 

köteles eljárni. A Vállalkozó az utasítástól csak akkor térhet el, ha ezt a Megrendelő érdeke 

feltétlenül megköveteli és a Megrendelő előzetes értesítésére nincs mód. Ilyen esetben a 

Megrendelőt utólag haladéktalanul értesíteni kell.  

V.3.2. A Megrendelő utasítása nem terjedhet ki a munka megszervezésére, illetőleg nem teheti a 

teljesítést terhesebbé. A Megrendelő utasítást csak a Szerződés keretei között adhat. A 

Vállalkozó köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy 

hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy 

vagyonát.  

V.3.3. A Megrendelő a szolgáltatás végzését, a Vállalkozó tevékenyégét, a teljesítés menetét, az 

alkalmazott eszközöket ellenőrizheti. Az ellenőrzést a Megrendelő végezheti megbízottja, vagy 

más vállalkozó, intézmény útján is. Erről a Vállalkozót értesíteni köteles. 

V.3.4.  Nem mentesül a Vállalkozó a szerződésszegés jogkövetkezményei alól, ha a Megrendelő az 

ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el. 

V.4. A Vállalkozó jogai és kötelezettségei 

V.4.1. A Vállalkozó köteles a jelen Szerződésben foglaltak szerint meghatározott szolgáltatások 

Közbeszerzési Dokumentumokban: Műszaki leírásban foglaltak szerinti maradéktalan 

teljesítésére. 

V.4.2. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó által jelen Szerződésben foglaltak megszegésével illetve 

egyéb károkozó magatartásával okozott károkért a Vállalkozó felel. Felek rögzítik továbbá, 

hogy Vállalkozó felelős minden olyan kárért, amely abból adódóan keletkezett, hogy Vállalkozó 

nem úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben, a szakmai szokásoknak megfelelően  

V.4.3.  A Vállalkozó a Szerződés 3. számú mellékletét képező Ajánlatában megjelölt, továbbá a 

Szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a 

Szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a Megrendelőnek 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 vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe 

venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok 

hatálya alatt. 

V.4.4. A Vállalkozó a Kbt. 138. § (2) bekezdése alapján a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában 

részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az eljárásban bemutatott 
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kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint a 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és 

módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság 

igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor 

maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás 

útján történt jogutódlás eseteit is), ha az ajánlattevő e szervezet vagy szakember nélkül vagy a 

helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel - amennyiben a közbeszerzési 

eljárásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott adatok alapján az 

ajánlatkérő szűkítette az eljárásban részt vevő gazdasági szereplők számát, az eredeti 

szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékű módon megfelel - azoknak az alkalmassági 

követelményeknek, amelyeknek az ajánlattevőként szerződő fél a közbeszerzési eljárásban az 

adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg. 

V.4.5.  A Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, 

amely a szolgáltatás eredményességét vagy a Megrendelő által megállapított határidő szerinti 

elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítésben meg kell jelölni, hogy a bekövetkezett 

körülmény milyen mértékben, és milyen módon érinti a Szerződés teljesítését. Az értesítés 

elmulasztásából, vagy nem megfelelő tartalmából eredő kárért a Vállalkozó felelős. 

V.4.6. Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a Vállalkozó köteles a 

Megrendelőt figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó 

felelős. Ha a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére az utasítást fenntartja, a Vállalkozó a 

Szerződéstől elállhat, illetve felmondhatja azt. Ha nem áll el illetve nem mond fel, a Megrendelő 

utasítása szerint a Megrendelő kockázatára köteles a szolgáltatást elvégezni. Az ezzel okozott 

többletköltséget a Megrendelő köteles a Vállalkozónak megtéríteni. 

V.4.7. A Vállalkozó a jelen Szerződés szerinti valamennyi takarítási szolgáltatást köteles képzett és 

gyakorlati, szakmai tapasztalattal rendelkező személyekkel ellátni, ezen személyek esetében a 

Műszaki leírásban foglaltak, a létszám tekintetében pedig különösen, de nem kizárólagosan a 

Műszaki leírás b) és c) szám alatti mellékletében rögzítettek az irányadóak.  

V.4.8. A Vállalkozó köteles a munkavédelmi, biztonságvédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi és az 

egyéb vonatkozó szabályokat a szolgáltatás/tevékenység végzése során betartani és betartatni. 

A Vállalkozó az e kötelezettsége elmulasztásából eredő – a Megrendelőnek, illetve harmadik 

személyeknek okozott károkért – felelősséggel tartozik. 

V.4.9.  A Vállalkozó a részére átadott iratok, dokumentumok tartalmát a Megrendelő előzetes, írásbeli 

hozzájárulása nélkül nem használhatja fel és nem adhatja tovább harmadik személynek. A 

Vállalkozó a Megrendelő részére teljesítendő szolgáltatásokról harmadik személynek – a 

Megrendelő előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül – tájékoztatást nem adhat, adatot nem 

szolgáltathat. 

V.4.10. A Vállalkozót, minden alkalmazottját, illetve az általa a teljesítésbe bevont 

alvállalkozókat/közreműködőket titoktartási kötelezettség terheli a Szerződés teljesítése során 

vagy azzal összefüggésben tudomásukra jutott (vagy birtokukba került), illetve más módon 

megismert minden olyan, nem nyilvánosan hozzáférhető, illetve nem közérdekű adat, terv, 

információ, okmány, dokumentum tartalma vonatkozásában, amelynek nyilvánosságra hozatala 

akár a Megrendelő, akár annak bármely szervezeti egysége hivatali, üzleti vagy egyéb titkait 

sértené.  

V.4.11.  A jelen Szerződésben foglaltaknak a Vállalkozó alkalmazottaival és 

alvállalkozóival/közreműködőkkel történő megismertetése, betartatása, illetve a betartatásának 

ellenőrzése a Vállalkozó kötelessége, illetve felelőssége. A fentiek megsértéséből eredő 

hátrányok elhárításához és kiküszöböléséhez szükséges költségek, illetve a fentiek megsértése 

folytán okozott károk a Vállalkozót terhelik.  

V.4.12. Vállalkozó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:148. 

§ (1) bekezdése alapján úgy felel az általa igénybe vett alvállalkozók/közreműködők 

magatartásáért és szerződésszerű teljesítéséért, mintha maga járna el, míg a Vállalkozó a 
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szolgáltatást végző alkalmazottai tekintetében a Ptk. 6:540. § szerint vállal kötelezettséget és 

felelősséget. 

V.4.13.  A Vállalkozó kifejezetten vállalja, hogy a Kbt. 136. § (1) bekezdésében írtaknak megfelelően 

nem fizet, illetve számol el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, 

amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő 

társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének 

csökkentésére alkalmasak. 

V.4.14. A Vállalkozó kifejezetten vállalja továbbá, hogy a Szerződés teljesítésének teljes időtartama 

alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) 

bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

V.4.15.  Vállalkozó köteles a teljesítési helyeken belül egyéb munkát végzőkkel (pl.: őrzés, biztonság, 

számítástechnika, tűzvédelem, stb.) a kapcsolatot, koordinációt tartani, velük együttműködni a 

munka biztonságos és zavartalan működését biztosítani. 

V.5.  A váratlan – havaria – takarítás 

 A véletlenszerű, de súlyos következményekkel járó rendkívüli helyzetek esetén Vállalkozónak 

a szükséges intézkedéseket, takarítási szolgáltatásokat azonnal meg kell tennie, majd ezt 

követően haladéktalanul értesítenie kell a Megrendelő részéről kijelölt kapcsolattartót, továbbá 

az esetlegesen érintett intézmény(ek) képviselőjét, az egyéb ügyeleti szolgálatokat az 

eseményről, a kárról, a megtett intézkedésekről, a felmerült költségekről és a további 

teendőkről. Felek rögzítik, hogy havaria takarítás esetén Vállalkozónak a szükséges 

intézkedéseket, a jelen Szerződés szerinti szolgáltatásokat a bejelentéstől számított 3 (három) 

órán belül meg kell kezdenie. Azon teljesítési helyek tekintetében, ahol a havaria felmerülése 

idején ügyeletes takarító teljesít szolgálatot a havaria takarítást ezen ügyeletes takarító köteles 

ellátni azzal, hogy, ha a Megrendelő által is megállapítottan meghaladja az ügyeletes takarító 

kapacitásait a havaria takarítás mértéke, akkor Megrendelő igénybe vehet – eseti megrendeléssel 

– a III.2. pont szerint további takarító személyzetet a havaria takarításra. 

VI. A TELJESÍTÉS 

VI.1. A Vállalkozó a jelen Szerződés szerinti tevékenységeket, szolgáltatásokat saját költségén végzi 

el.   

VI.2. A Vállalkozónak a Szerződés teljesítése érdekében úgy kell eljárnia, ahogy az az adott 

helyzetben, és az elvárt szolgáltatással szemben támasztott jogszabályi, szakmai 

követelmények, esetleges szabványok valamint a Megrendelő által előírt minőségi előírások (itt 

különösen, de nem kizárólagosan a Műszaki leírás f) szám alatti mellékletében foglaltak az 

irányadóak) és egyéb követelmények alapján elvárható, a Megrendelőnek pedig ugyanilyen 

módon elő kell segítenie a teljesítést. 

VI.3. A Szerződés teljesítését a Vállalkozó köteles a megfelelő alkalmazotti létszám vagy egyéb 

közreműködő állandó, együttes munkájával biztosítani.  

VI.4. A teljesítés módja vonatkozásában a Vállalkozó köteles 

– a jelen Szerződés alapján a Megrendelő által a jelen Szerződés 2. számú mellékletét képező 

Közbeszerzési Dokumentumokban (a Műszaki leírásban különösen, de nem kizárólagosan az f) 

szám alatti mellékletében foglaltaknak megfelelően) részletesen meghatározott 

követelményeknek, előírt minőségi elvárásnak, a vonatkozó jogszabályokban, szabványokban 

foglaltaknak megfelelően kifogástalanul, magas színvonalon, folyamatosan teljesíteni,   

– a szolgáltatás elvégzését úgy megszervezni, hogy biztosítsa a szolgáltatáshoz tartozó munka 

biztonságos, szakszerű, gazdaságos, zavarmentes és határidőre történő ellátását. 

VI.5. Vállalkozó köteles valamennyi, a jelen Szerződés szerinti szolgáltatások végzésére irányadó 

jogszabályi, a Megrendelő vonatkozó szabályzata/előírása szerinti, illetve egyéb előírást 

betartani továbbá a személy- és vagyonvédelem érdekében minden szükséges intézkedést 
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megtenni. Vállalkozó a Szerződés teljesítése során vagy azt követően okozott károkért a 

károsultnak felelősséggel tartozik. A felelősség kiterjed minden olyan vállalkozói 

kötelezettségre, amely Vállalkozót a jelen Szerződés alapján terheli és ez alapján a Vállalkozó 

felel az általa a Megrendelőnek, illetve harmadik személyeknek, a Megrendelő, illetve harmadik 

személyek tulajdonában/rendelkezése alatt álló dolgokban okozott károkért. A személyek 

biztonságát, vagy vagyoni értéket veszélyeztető kár felmerülése esetén Vállalkozó köteles a 

Megrendelőt haladéktalanul értesíteni és kárelhárítási/kárenyhítési kötelezettségének eleget 

tenni. A kárfelelősségre egyebekben a Ptk. szabályai az irányadóak. 

VI.6.  A Vállalkozó köteles saját költségére és nevére legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a 

szerződés tárgya szerinti (az ELTE jelen szerződés szerinti Kollégiumi épületeinek teljes körű 

(rendszeres és nagytakarítási feladatai) és eseti takarítása) tevékenységével összefüggő olyan 

teljes körű felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását 

kiterjeszteni, amely alapján a biztosító fizetési kötelezettsége legalább 500.000,- Ft 

káreseményenként, és legalább 1.500.000,- Ft évenként. Ezen felelősségbiztosítás fennállását 

igazoló irat (kötvény + fedezetigazolás) másolata jelen Szerződéshez csatolandó.  

VI.7. Biztosíték 

A Vállalkozó a Szerződés hatályba lépésekor köteles a Megrendelő rendelkezésére bocsátani a 

Szerződés szerinti szolgáltatások teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények 

biztosítékaként (a továbbiakban: teljesítési biztosíték) a jelen Szerződés teljes időtartamára (a 

24 hónapig terjedő véghatáridőig) − általános forgalmi adó nélkül − számított összesen 

rendszeres takarítási nettó átalánydíj (összesen rendszeres takarítási nettó havidíj) 5 %-ának 

megfelelő összeget, azaz ……………,- Ft összeget. Amennyiben valamely munkát, az adott 

feladatot a Vállalkozó nem végez el, vagy hiányosan, hibásan végez el, erre Megrendelő köteles 

felszólítani a Vállalkozót és amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő felszólításának 

maradéktalanul nem tesz eleget, úgy Megrendelő jogosult a munkát, az adott feladatot a 

teljesítési biztosíték terhére elvégezni/elvégeztetni. A teljesítési biztosíték a jelen Szerződés 

hatálya fennállásáig szól és addig érvényben kell lennie.   

A teljesítési biztosíték a felszólítástól számított 5 munkanap alatt – illetve az igénybe vételéhez 

szükséges időtartam alatt – igénybe vehető a Megrendelő által, továbbá a lejártáig 

visszavonhatatlan és korlátozás nélküli. A teljesítési biztosíték felszabadításához a Megrendelő 

írásbeli nyilatkozata szükséges azzal, hogy a Szerződés időbeli hatályának lejártát követő 7 

munkanapon belül – amennyiben a Megrendelőnek nem volt kifogása a teljesítési biztosíték 

felszabadításával kapcsolatban – a teljesítési biztosíték felszabadítható, annak 

felszabadítását/visszautalását/az adott biztosíték visszaadását Megrendelő nem tagadhatja meg. 

A teljesítési biztosíték a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapján a Vállalkozó választása 

szerint teljesíthető az összeg óvadékként a Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével, 

átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség 

biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást 

tartalmazó – kötelezvénnyel.   

Amennyiben Vállalkozó a teljesítési biztosítékot garancia útján kívánja teljesíteni jelen 

Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy Megrendelő a Közbeszerzési Dokumentumokhoz 

csatolt Garancia Nyilatkozattal azonos tartalmú garanciát fogad el és a biztosítékok jelen 

Szerződésben rögzített szabályaira garancia esetén a Garancia Nyilatkozat Mintában foglaltak 

összefüggésben az irányadóak.  

A Kbt. 134. § (4) bekezdése alapján a jelen Szerződésben előírt biztosítékok rendelkezésre álló 

összege a Megrendelő követelésének kielégítésével csökken, nem írható elő a követelés 

kielégítése esetére a Vállalkozó számára a biztosítékok meghatározott mértékű folyamatos 

fenntartására vonatkozó kötelezettség.  

VII. A SZERZŐDÉSSZEGÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEI 
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VII.1.   Megrendelő kötbér fizetési kötelezettséget a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésében rögzítettekre 

tekintettel olyan okból megvalósuló szerződésszegés esetén írhat elő, amelyért Vállalkozó 

felelős. Megrendelő a jelen Szerződés VII. pontjában rögzítettek szerint: késedelmi valamint 

meghiúsulási kötbér követelésére jogosult.  

VII.2.     Késedelem 

VII.2.1. A Megrendelő késedelembe esik, ha 

 – a jelen Szerződésben rögzített vállalkozási díjat határidőben nem, vagy csak részben fizeti 

meg; illetve 

– a szerződésszerűen felajánlott teljesítést nem fogadja el, vagy elmulasztja azokat az 

intézkedéseket, nyilatkozatokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a Vállalkozó 

szerződésszerűen teljesíteni tudjon.  

VII.2.2.  A Megrendelő köteles megtéríteni a Vállalkozónak a késedelemből eredő kárát kivéve, ha 

bizonyítja, hogy a késedelmet ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre 

nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje, vagy a 

kárt elhárítsa.  

VII.2.3.  A Vállalkozó késedelmesen teljesít: 

– ha a Szerződésben és annak mellékleteiben (kiemelten a Műszaki leírásban), valamint a 

Megrendelő által a Vállalkozó részére az adott feladat kapcsán megállapított vagy a 

szolgáltatás rendeltetéséből kétségtelenül megállapítható, illetve az eseti megrendelésben 

megjelölt teljesítési idő bármely, a jelen Szerződés szerinti szolgáltatás és a szolgáltatáshoz 

kapcsolódó feladat vonatkozásában eredménytelenül eltelt, 

– más esetekben, ha kötelezettségét a Megrendelő felszólítására (a Megrendelő által megjelölt 

határidőn belül) nem teljesíti. 

VII.2.4. A Vállalkozó köteles megtéríteni a Megrendelőnek a késelemből eredő kárát, kivéve, ha a 

Vállalkozó bizonyítja, hogy a késedelmet ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés 

időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt 

elkerülje, vagy a kárt elhárítsa. Megrendelő a késedelembe esés első napján – figyelembe véve 

Megrendelő hivatali munkarendjét – köteles a Vállalkozót felszólítani a teljesítésre. A 

Vállalkozó jelen Szerződés szerinti feladatok teljesítésének késedelme esetén a Megrendelő 

késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér mértéke a késedelemmel érintett minden nap 

után: 

- a havonta fizetendő III.1. pont szerinti rendszeres takarítási szolgáltatások esetén az adott 

épületre irányadó III.1. pont szerinti díj késedelemmel érintett hónapra eső nettó szerződéses 

ellenértékének (azaz az adott havidíjnak), illetve a nagytakarítási szolgáltatások estén a 

nagytakarítási nettó díjnak az 1 %-a; 

- az eseti jellegű szolgáltatások esetén a késedelemmel érintett minden nap után az adott eseti 

megrendelésre járó nettó szerződéses ellenérték 1 %-a.  

Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó 15 (tizenöt) napot meghaladó késedelme esetén Megrendelő 

a jelen Szerződés VII.5.1. pontjában foglaltak szerint – mint súlyos szerződésszegési okként 

– jogosult jelen Szerződéstől elállni illetve jelen Szerződést felmondani. A Szerződéstől való 

elállás illetve annak felmondása esetén Megrendelő a jelen Szerződés VII.5. pontjában 

foglaltak szerint meghiúsulási kötbérre jogosult, amely érvényesítése esetén Megrendelő nem 

érvényesítheti a késedelmi kötbért. 

VII.2.5. A Megrendelő a késedelmi kötbért jogosult számla kibocsátása útján érvényesíteni, illetve a 

Kbt. 135. § (6) bekezdése szerinti esetben választása szerint azt a Vállalkozó számlájába 

beszámítani.  

VII.2.6. A Megrendelő – függetlenül attól, hogy a Vállalkozó a késedelmét kimentette-e – követelheti a 

teljesítést (a késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti Vállalkozót a teljesítés alól), vagy 
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ha a késedelem következtében a Szerződés teljesítéséhez fűződő érdeke megszűnt elállhat a 

Szerződéstől illetve felmondhatja azt. A Vállalkozó késedelme a Megrendelő egyidejű 

késedelmét kizárja. 

VII.3. Hibás teljesítés 

VII.3.1. A Vállalkozó szavatosságot vállal azért, hogy jelen Szerződésben meghatározott szolgáltatások 

megfelelnek a jogszabályokban, a Megrendelő Ajánlati Felhívásában, a Közbeszerzési 

Dokumentumokban: különös tekintettel a Műszaki leírásban, a Vállalkozó Ajánlatában, a jelen 

Szerződésben (és mellékleteiben), valamint a vonatkozó szabványokban meghatározott 

minőségi és egyéb követelményeknek, illetve rendeltetésszerű használatra továbbá a célzott 

hatás kiváltására alkalmasak.  

VII.3.2. A Vállalkozó hibásan teljesít, ha a jelen Szerződésben meghatározott szolgáltatások nem 

felelnek meg a VII.3.1. pontban meghatározott követelményeknek. Hibás teljesítés esetén 

Vállalkozó a Megrendelő felszólításában meghatározott határidőn belül köteles biztosítani a 

hiba jellegétől függően a hiba kijavítását vagy a szolgáltatás újbóli elvégzését, illetve a havidíj 

vagy az adott eseti megrendelés ellenértékének a hibával arányos mértékű leszállítását a 

Műszaki leírásban rögzítettek szerint. Amennyiben a hibás teljesítés észlelése körében a Felek 

között vita merül fel, és szakértő igénybevétele, vagy szakvélemény beszerzése indokolt, 

annak költségeit a Vállalkozó köteles megtéríteni.  

VII.3.3.  Megrendelő a Műszaki leírásban foglalt úgynevezett KPI rendszer alapján értékeli a 

Vállalkozó teljesítését, a Műszaki leírásban (részletesen a g), h), i) szám alatti mellékletekben) 

megjelöltek szerint. A megfelelő teljesítés előírásait a Műszaki leírás f) szám alatti melléklete 

rögzíti részletesen, illetve a jelen Szerződésben és annak mellékleteiben foglaltak az 

irányadóak. Amennyiben Vállalkozó teljesítése nem megfelelő minősítést kap a 

Megrendelőtől, úgy Megrendelő szavatossági igényként jogosult a rendszeres takarítási 

szolgáltatások esetén a III.1. pont szerinti havidíj hibás teljesítéssel érintett hónapra eső nettó 

szerződéses ellenértéke, a nagytakarítási szolgáltatások estén a nagytakarítási díj, az eseti 

megrendelések vonatkozásában pedig az eseti díj tekintetében  a Műszaki leírás i) szám alatti 

melléklete szerinti KPI rendszerben rögzítetteknek megfelelő mértékű díjlevonásra.  

VII.3.4.  Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés mindkét Fél általi aláírását követő 30 (harminc) nap 

időtartamot "türelmi időnek" tekintik, amely időszakban Megrendelő és Vállalkozó közösen 

méri és értékeli a szolgáltatás minőségét, de a "nem megfelelő" minősítésű szolgáltatás 

kapcsán Megrendelő ezen időtartam alatt nem érvényesíti a KPI rendszer szerinti díjlevonást. 

A türelmi időszak célja, hogy a Vállalkozó a teljesítési területeket részletesen megismerje, a 

takarítási feladatok szervezését pontosítsa, a szolgáltatással kapcsolatos esetlegesen felmerülő 

kérdéseket egyeztesse a Megrendelővel, a Megrendelő elégedettsége érdekében. 

A türelmi időszak végéig Vállalkozó köteles elkészíteni és a Megrendelő kijelölt 

képviselőjének e-mailen keresztül megküldeni a jelen Szerződés szerinti teljesítési területekre 

vonatkozó feladat-felelősség mátrixot. A feladat-felelősség mátrix alapja a Műszaki leírás c) 

szám alatti melléklete. A feladat-felelősség mátrix dokumentum mutatja be, teljesítési 

helyenként és épületenként, a vállalkozói létszám (rendszeres és ügyeletes) napi idő és 

feladatbeosztását. A feladat-felelősség mátrix a Takarítási napló részeként a portákon kerül 

elhelyezésre, a vállalkozói létszám dokumentálása részeként 

VII.4. A hibás teljesítésre és a szavatosságra egyebekben a Ptk. rendelkezései irányadók. 

VII.5.  Meghiúsulás 

VII.5.1. Megrendelő az alábbi súlyos szerződésszegési esetekben jogosult a Szerződést felmondani 

illetve a Szerződéstől elállni és ezen esetekben meghiúsulási kötbért érvényesíteni: 

– ha a teljesítés során nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó a szolgáltatást a Szerződés hatálya 

alatt rendszeresen csak olyan számottevő késéssel, illetve hibásan tudja elvégezni, hogy a 
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Megrendelőnek a Ptk. 6:140. § (1) bekezdés szerint a Szerződés teljesítéséhez fűződő érdeke 

megszűnt;  

– a Vállalkozó 15 napot meghaladó késedelme esetén (ide nem értve azt az esetet, ha a 

Megrendelőnek a Szerződés teljesítéséhez fűződő érdeke nagyobb);  

– amennyiben a Vállalkozó jelen Szerződés teljesítését jogos ok nélkül megtagadja, illetve olyan 

okból, amelyért felelős, nem teljesít;  

– ha a felmondásra, illetve elállásra a Vállalkozó (más) súlyos szerződésszegése adott okot 

(Súlyos szerződésszegésnek tekintik a Felek, ha a szerződésszegő magatartás következtében a 

szerződés tárgyának jelentős, meghatározó része nem teljesül). 

VII.5.2. A VII.5.1. pont szerinti elállás/ felmondás esetén az elállás/felmondás napja a Megrendelő által 

a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozat Vállalkozó részére igazolt közlésének a napja.  A 

meghiúsulási kötbér mértéke a Szerződés felmondása illetve attól való elállás esetén a Szerződés 

hatályára tekintettel a Szerződés teljes időtartamára (a 24 hónapig terjedő véghatáridőig) járó 

összesen rendszeres takarítási nettó szerződéses átalánydíj (összesen nettó rendszeres takarítási 

havidíj) 30 %-a. 

VII.5.3. A Megrendelő a meghiúsulási kötbért jogosult számla kibocsátása útján is érvényesíteni, illetve 

a Kbt. 135. § (6) bekezdése szerinti esetben választása szerint azt a Vállalkozó számlájába 

beszámítani. 

VII.5.4. Felmondás illetve elállás és meghiúsulási kötbér érvényesítése esetén a Megrendelő többé nem 

követelheti a Szerződés teljesítését a Vállalkozótól. Megrendelő nem jogosult a késedelmi 

kötbér mellett a meghiúsulási kötbér egyidejű megfizetésének követelésére.  A Megrendelő a 

kötbérek mellett érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát. A Felek rögzítik, hogy bármely nem 

szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Megrendelő részéről nem 

értelmezhető joglemondásként azon igényről, amelyeket a Megrendelő szerződésszegés esetén 

érvényesíthet. 

VII.6. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a Kbt. 142. § (1)-(2) bekezdései alapján köteles 

a szerződésszegésből eredő igényeket érvényesíteni és azt dokumentálni. 

VII.7.  Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a Kbt. 142. § (5) bekezdése alapján Megrendelő 

köteles bejelenteni a Közbeszerzési Hatóságnak, ha a Vállalkozó jelen Szerződésben rögzített 

kötelezettségeit súlyosan megszegi és ez a szerződés felmondásához, attól való elálláshoz, 

kártérítés követeléséhez, vagy egyéb a Szerződésben rögzített jogkövetkezmény 

érvényesítéséhez vezetett, valamint, ha a Vállalkozó olyan magatartásával, amelyért felelős, 

részben vagy egészben a Szerződés lehetetlenülését okozta. 

VIII. PÉNZÜGYI RENDELKEZÉSEK 

VIII.1. Vállalkozót a jelen Szerződésben és annak mellékleteiben rögzített szolgáltatások teljesítéséért 

a III. pontban rögzített vállalkozási díjak illetik meg. A Megrendelő a vállalkozási díjakat a 

számla kézhezvételétől számított harminc (30) napon belül, átutalással teljesíti a Vállalkozó 

jelen Szerződésben feltüntetett bankszámlájára a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak 

szerint.  

VIII.2. Vállalkozó a rendszeres és az eseti takarítási szolgáltatásokról a teljesítést követően havonta, a 

nagytakarítási szolgáltatásokról a teljesítést követően alkalmanként a Kbt. 135. § (5) bekezdése 

alapján jogosult számla benyújtására. Vállalkozó a megrendelői teljesítésigazolás kézhezvételét 

követő hét (7) munkanapon belül köteles a III. pont alapján számított vállalkozási díjakról a 

számlát kiállítani és a Megrendelő részére átadni.  

VIII.3. A III. pont alapján számított vállalkozási díjak összege végleges, a Szerződés tartamára rögzített 

díjak, a Szerződés hatálya alatt semmilyen okból nem emelhetőek, és amelyek tartalmaznak 

valamennyi, a szolgáltatások teljesítésével összefüggő díjat és költséget. A Vállalkozó a III. 

pont alapján számított vállalkozói díjakon felül többletdíjat nem követelhet. A Vállalkozó a 
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VII.3.2-VII.3.3. szerinti azon esetekben, amikor a hiba jellege indokolja köteles – a díjak 

csökkentésére. Vállalkozó előlegre semmilyen jogcímen nem jogosult. 

VIII.4. A Megrendelő részéről a jogok érvényesítéséért és a kötelezettségek teljesítéséért felelős 

szervezeti egység képviseletére jogosult személy vagy az I. pontban írt kapcsolattartó vagy a 

szolgáltatással érintett adott szervezeti egység vezetője, illetve az általuk meghatalmazott vagy 

a Vállalkozó részére megjelölt személy jogosult a teljesítés igazolására. A Megrendelő köteles 

megvizsgálni az adott takarítási szolgáltatást és amennyiben a teljesítést vagy az erről szóló 

írásbeli értesítés kézhezvételt követő legfeljebb tizenöt (15) nap alatt sem fedez fel olyan hibát, 

amely miatt a teljesítés nem lenne elfogadható, köteles kiállítani a teljesítés igazolását azzal, 

hogy Megrendelő a teljesítésigazolást csak a Műszaki leírás g)-h) szám alatti mellékletei alapján 

megfelelő minősítésű teljesítés esetén adja teljes körűen a Vállalkozó részére, nem megfelelő 

minősítésű teljesítés esetén Megrendelő jogosult a VII.3.3. pont szerinti KPI rendszerben 

rögzített díjlevonás, mint szavatossági igény alkalmazására. A Megrendelő által alkalmazott 

Teljesítési igazolás Mintát a jelen Szerződés 5. számú melléklete tartalmazza. 

VIII.5. A számla benyújtásának helye az ELTE Kancellária: 1056 Budapest, Szerb u. 21-23. szám, míg 

a számlázási cím a Megrendelő székhelye. A számla teljesítésigazolással együtt nyújtható be. 

Vállalkozó épületenként jogosult számla benyújtására a következők szerint: Vállalkozó a 

rendszeres takarítási szolgáltatásokról havonta egy számlát jogosult benyújtani épületenként, az 

eseti szolgáltatásokról havonta egy gyűjtőszámlát jogosult benyújtani épületenként, a 

nagytakarítási szolgáltatásokról alkalmanként egy számlát jogosult benyújtani épületenként. 

VIII.6. A számlák késedelmes kiegyenlítése esetén a Vállalkozó jogosult a Ptk.-ban meghatározott 

késedelmi kamat illetve behajtási költségátalány felszámítására.  

VIII.7. A vállalkozási díj − számviteli szabályoknak megfelelően kiállított − számlája 

teljesítésigazolással nyújtható be. A számla csak abban az esetben teljesíthető az adózás 

rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § alapján, ha a kifizetés esedékességének 

időpontjában a – a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján adózónak minősülő – 

Vállalkozó szerepel a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában. Ha a Vállalkozó az 

adatbázisban nem szerepel, a Vállalkozó köteles harminc (30) napnál nem régebbi, nemlegesnek 

minősülő együttes adóigazolást csatolni. Az igazolás beszerzésének szükségessége − az igazolás 

csatolásáig terjedő idővel azonos időre − a Megrendelő fizetési késedelmét kizárja. 

VIII.8. Megrendelő a Szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a 

jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be. 

VIII.9. A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapján a külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a Szerződéshez 

arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar 

adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti 

jogsegély igénybevétele nélkül. 

VIII.10. Az ellenérték megfizetésére a Ptk., a Kbt., az Art. 36/A.§-a, a 2011. évi CXCV. törvény, a 

368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései irányadóak. 

IX. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 

A Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés kizárólag a Kbt. 141. § rendelkezéseinek megfelelően 

írásban módosítható. 

X. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE 

X.1. A Szerződés megszűnik: 

 a határozott idő leteltével, 

 a teljesítéssel, 

 a teljesítés lehetetlenné válásával, 
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 ha a Megrendelő a Vállalkozó súlyos szerződésszegés esetén a VII.5.1. pont szerint eláll 

a Szerződéstől, illetve felmondja azt, 

 a Kbt. 143. § szerinti feltételek esetén a Megrendelő általi felmondással/elállással,  

 ha a Vállalkozó a Megrendelő súlyos szerződésszegése esetén a X.6. pont szerint eláll 

a Szerződéstől, illetve felmondja azt, 

 vis maior esetén, 

 ha a Vállalkozó ellen felszámolási eljárás vagy csődeljárás indul, vagy a Vállalkozó 

elhatározza végelszámolását, illetve ha a Vállalkozó jogutód nélkül megszűnik. A 

csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) 11. § (2) 

bekezdés h) pontja alapján az adóssal kötött szerződéstől nem lehet elállni, vagy azt 

nem lehet felmondani arra hivatkozással, hogy az adós csődeljárást kezdeményezett 

vagy a fizetési haladék időtartama alatt nem egyenlíti ki az ideiglenes fizetési haladék 

előtt keletkezett tartozásait, így a Vállalkozó ellen indult csődeljárás miatti jelen 

Szerződés megszűnési eset alól kivételt jelent a Cstv. hivatkozott 11. § (2) 

bekezdésében (11. § (2) bekezdés h) pont) foglaltak. 
 

X.2. Vis maiornak tekintik a Felek azokat az akaratukon kívül álló, egyik Félnek sem felróható 

eseményeket, amelyek a jelen Szerződés hatályba lépését követően álltak elő, illetve amelyek 

jelen Szerződés hatályba lépését megelőzően álltak elő – és amelyek megakadályozzák a 

Szerződés teljesítését vagy további teljesítését – de következményeit a Felek nem láthatták 

előre. Ilyen események különösen, de nem kizárólagosan pl.: természeti/időjárási katasztrófák, 

tűz, árvíz, járvány, háborús és egyéb polgári/politikai konfliktus, továbbá amit a Felek közösen 

annak állapítanak meg, stb. Ha vis maior esetén az adott Félnél érdekmúlás következik be, az 

adott Fél jogosult a Szerződést felmondani, vagy a Szerződéstől elállni. 

X.3.      Megrendelő a Szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a Szerződéstől 

elállhat, ha: 

a) feltétlenül szükséges a Szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § 

alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

b) a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó 

személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-

ban foglaltaknak; vagy 

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 

kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján 

indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség 

tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a 

szerződés nem semmis. 

X.4. Megrendelő köteles a Szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, 

ha a Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a 

közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési 

eljárásból. 

X.5.    A Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani – ha szükséges olyan 

határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni 

tudjon – ha a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, 

amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott 

feltétel, vagy a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 

meghatározott feltétel. 
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X.6.      Amennyiben a Megrendelő a jelen Szerződésben vállalt lényeges kötelezettségét súlyosan 

megszegi és azt nem orvosolja a Vállalkozó felszólításának kézhezvételétől számított 10 napon 

– illetve a Felek közös  megegyezése alapján megállapított ésszerű határidőn – belül, Vállalkozó 

jogosult a Szerződéstől elállni illetve a Szerződést felmondani a Megrendelőhöz intézett írásbeli 

nyilatkozattal, amely esetben a felmondás/elállás napja a nyilatkozat Megrendelő részére igazolt 

közlésének a napja. 

X.7.      A Szerződés felmondására illetve a Szerződéstől való elállásra a jelen Szerződés rendelkezései 

valamint a Kbt. és a Ptk. szabályi az irányadóak. 

X.8. A Felek titoktartással, jogvitákkal és közlésekkel kapcsolatos jogai és kötelezettségei a jelen 

Szerződés bármilyen okból történő megszűnését követően is fennmaradnak, és kötelező 

érvényűek a Felekre. A Szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Felek kötelesek 

haladéktalanul elszámolni egymással a Ptk. vonatkozó szabályai szerint. 

XI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

XI.1. A Felek a jelen Szerződés létrehozása és teljesítése kapcsán tudomásukra jutott adatokat üzleti 

titokként kötelesek kezelni, figyelemmel a Kbt. vonatkozó rendelkezéseiben is írtakra. 

XI.1.1. Amennyiben a jelen Szerződés teljesítése során a Felek minősített adatokba nyernek betekintést, 

vagy azok birtokába jutnak, kötelesek az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltaknak megfelelően eljárni. 

XI.1.2. A Felek kötelezik magukat arra, hogy védik és őrzik a jelen Szerződés teljesítése során 

tudomásukra jutott adatokat, információkat, dokumentumokat, és minden erőfeszítést 

megtesznek annak érdekében, hogy azok megfelelő védelmét biztosítsák. Így különösen 

gondoskodnak arról, hogy alkalmazottaik, illetve mindazok, akik a jelen Szerződés teljesítése 

kapcsán bizalmas adathoz hozzáférhetnek, betartsák az adatvédelmi jogszabályok előírásait, 

illetve, hogy ezen adatokhoz csak azok férhessenek hozzá, akik jogosultak azok megismerésére 

és felhasználására. A Felek szavatolják, hogy minden alkalmazottjuk, egyéb segítőjük, akik 

munkaköri vagy a Szerződésben meghatározott kötelezettségük teljesítése során az adatokhoz, 

információkhoz, dokumentumokhoz hozzá kell jussanak, vagy egyébként hozzáférhetnek, 

megfelelő titoktartási nyilatkozatot tesznek, mielőtt a jelen Szerződéssel kapcsolatos 

tevékenységüket megkezdenék, illetve az adatvédelmet megfelelően biztosítják, végrehajtják az 

adatvédelemhez szükséges védelmi, biztonsági intézkedéseket.  

XI.1.3. Nem minősül üzleti titoknak az állami költségvetés felhasználásával kapcsolatos adat, valamint 

az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből 

elrendeli. A nyilvánosságra hozatal azonban nem eredményezheti az olyan adatokhoz − így 

különösen a technológiai eljárásokra, a műszaki megoldásokra, a gyártási folyamatokra, a 

munkaszervezési és logisztikai módszerekre, továbbá a know-how-ra vonatkozó adatokhoz − 

való hozzáférést, amelyek megismerése az üzleti tevékenység végzése szempontjából 

aránytalan sérelmet okozna, feltéve, hogy ez nem akadályozza meg a közérdekből nyilvános 

adat megismerésének lehetőségét. 

XI.1.4. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az Állami Számvevőszék vizsgálhatja az államháztartás 

alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereinek vagyonát 

érintő Szerződéseket a Megrendelőnél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve 

amelyek a Szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a Szerződés teljesítésében közreműködő 

valamennyi gazdálkodó szervezetnél. 

XI.1.5. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés lényeges tartalmáról szóló tájékoztatást, 

illetve a nyilvánosságra hozatalt a Megrendelő az üzleti titokra hivatkozással sem tagadhatja 

meg az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény 26. § (1) bekezdésében, 32. § rendelkezéseiben, 33. § (1) bekezdésében és az 1. 

mellékletének III.4. pontjában írtak alapján. 
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XI.1.6. A Felek felelősséggel tartoznak minden olyan kárért, amely a XI.1. pontban körülírt 

adatkezelési, titoktartási kötelezettségük megszegéséből származik. 

XI.2. A Vállalkozó az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 

Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésének megfelelően jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg 

nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 

1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. 

XI.3. A szerződő Felek a jelen Szerződésből fakadó vitáikat mindenekelőtt békés úton kísérlik meg 

rendezni.  

XI.4. A Felek megállapodnak, hogy tárgyalásaikról minden esetben jegyzőkönyvet vesznek fel, 

amelyet képviselőik aláírnak. 

XI.5. A jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik a következő mellékletek  

1. számú melléklet: Ajánlati felhívás 

2. számú melléklet: Közbeszerzési Dokumentumok (Műszaki leírás) 

3. számú melléklet: Ajánlat 

4. számú melléklet: Garancia Nyilatkozat Minta 

5. számú melléklet: Teljesítési igazolás Minta 

6. számú melléklet: Megrendelő képviselőinek aláírási jogát igazoló iratok 

7. számú melléklet: Vállalkozó képviselőjének aláírási címpéldánya, vagy a cégnyilvánosságról, 

a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény szerinti aláírás-mintája 

8. számú melléklet: A Vállalkozó átláthatósági nyilatkozata 

A Vállalkozó Cégjegyzékbe bejegyzett, hatályos adatairól a Megrendelő a www.e-

cegjegyzek.hu weboldalon található adatok megtekintésével győződött meg. A jelen Szerződés 

mellékletei a Szerződés elválaszthatatlan részeit képezik, a jelen Szerződés csak annak 

mellékleteivel együtt érvényes és értelmezhető. Abban az esetben, ha a Szerződés, vagy a 

Szerződés tárgyának részletes leírását tartalmazó melléklet a jelen Szerződésben szabályozott 

kérdésben a Szerződéssel ellentétes rendelkezést tartalmaz, az értelmezés során a Szerződésben 

írtak a melléklet tartalmát megelőzik. 

XI.6. A Felek kötelesek egymással együttműködni és egymást a jelen Szerződést érintő kérdésekről 

a lehető leghamarabb tájékoztatni. 

XI.7. A jelen Szerződés szerint szükséges valamennyi nyilatkozatot a Felek írásban (postai vagy 

elektronikus úton közölve) kötelesek megtenni. A szerződésszegéssel, a Szerződés 

megszűnésével kapcsolatos nyilatkozatok kizárólag postai úton kézbesíthetők. A jelen 

Szerződéssel kapcsolatos írásbeli nyilatkozatok akkor is szabályszerűen közöltnek tekintendők, 

ha a címzett az átvételt megtagadta, vagy a küldeményt nem vette át. Ilyen esetben a kézbesítés 

időpontja az átvétel megtagadásának napja, illetve a kézbesítés eredménytelen megkísérléséről 

szóló postai jelentés napja. 

XI.8. A Felek titoktartással, jogvitákkal és közlésekkel kapcsolatos jogai és kötelezettségei a jelen 

Szerződés bármilyen okból történő megszűnését követően is fennmaradnak, és kötelező 

érvényűek a Felekre.  

XI.9. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Kbt., valamint az egyéb 

kapcsolódó jogszabályok rendelkezései irányadóak. 

A szerződő Felek a jelen Szerződést annak áttanulmányozása és értelmezése után, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt, az alulírott helyen és időben jóváhagyólag írják alá. 

Kelt: Budapest, 2017. …………………. Kelt: Budapest, 2017. …………………. 
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………………………… 

Dr. Scheuer Gyula 

          kancellár 

………………………… 

Megrendelő részéről    Vállalkozó részéről 

A Szerződés szerinti díj kifizetésére az ELTE jelen Szerződ hatályára tekintettel irányadó adott éve 

költségvetésének megfelelő előirányzata fedezetet nyújt.  

Budapest, 2017. év …………… hónap … nap 

 

Pénzügyi ellenjegyző: 

…………………………… 

Rozgonyi Miklós 
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4. számú melléklet 

Garancia Nyilatkozat Minta 

A jelen garancia vállalás alapján a pénzügyi intézmény vagy biztosító feltétlen, végleges és 

visszavonhatatlan kötelezettséget vállal arra, hogy a Kedvezményezett53 első írásbeli felszólítására (a 

továbbiakban: “Igénybejelentés”), az alapjogviszony vizsgálata nélkül, a pénzügyi intézmény vagy 

biztosító vagy bárki más által támasztott jogi kifogás vagy vita ellenére a Kedvezményezett javára, a 

Kedvezményezett által megjelölt összegben, legfeljebb azonban a garanciában megjelölt keretösszeg 

erejéig fizetést teljesít. A kifizetés teljesítése abban az esetben valósul meg, amennyiben a pénzügyi 

intézmény vagy biztosító címére küldött írásbeli Igénybejelentésben a Kedvezményezett úgy 

nyilatkozik, hogy az általa követelt összeg azért vált esedékessé, mert  a kötelezett (a továbbiakban: 

Megbízó) a szerződés szerinti, a Kedvezményezettnek a  pénzügyi intézményhez vagy biztosítóhoz 

megküldött Igénybejelentésében meghatározott és összegszerűen megjelölt értékű kötelezettségét, a 

Kedvezményezett által a Megbízó részére megküldött, a teljesítendő kötelezettségeket és azok 

összegszerű értékét is tartalmazó írásbeli felhívása (a továbbiakban: “Felhívás”) ellenére, a Felhívásban 

meghatározott határidőben nem teljesítette. Kedveszményezett az Igénybejelentéssel egyidejűleg a 

következő okiratokat nyújtja be a pénzügyi intézményhez vagy biztosítóhoz:  

1. A Kedvezményezett arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a Megbízó a Felhívásban meghatározott és 

összegszerűen megjelölt értékű kötelezettségét a Felhívásban meghatározott határidőben nem 

teljesítette.  

2. A Kedvezményezett által a Megbízó részére küldött Felhívás másolatát, melyben a Megbízót a 

teljesítendő kötelezettségek és azok összegszerű értékének megjelölésével, határidő tűzésével, 

teljesítésre szólítja fel. A Felhívásban tűzött határidő lejártának az Igénybejelentés időpontjánál 

korábbinak kell lennie.  

3. Az Igénybejelentésen szereplő cégszerű aláírás hitelességének igazolását. 

A Felhívás Megbízó részére történő kézbesítését a következő módokon lehet igazolni: 

3.1. Személyes kézbesítés esetén a Megbízó által érkeztetett okirattal, 

3.2. Postai kézbesítés esetén tértivevénnyel, ami szerint a Megbízó  

3.2.1. a levelet átvette vagy  

3.2.2. a levél átvételét megtagadta vagy  

3.2.3. a Megbízó a levelet nem vette át és a kézbesítés megkísérlése után öt munkanap eltelt. 

A pénzügyi intézmény vagy biztosító a garanciában meghatározott, a részére benyújtott iratokat a tőle 

elvárható gondossággal kizárólag abból a szempontból vizsgálja meg, hogy külső jegyeik alapján 

megfelelnek-e a garancia feltételeinek. 

A garancia lehívása esetén a pénzügyi intézmény vagy biztosító a benyújtott okmányokat azok 

kézhezvételét követő 3 (három) munkanapon belül megvizsgálja és az előírásszerű Igénybejelentés 

esetén a beálló fizetési kötelezettséget további 4 (négy) munkanapon belül teljesíti a Kedvezményezett 

által megadott bankszámlára.  

A jelen garanciában nem szabályozott kérdésekben elsősorban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 

évi V. törvény(Ptk.) garancia vállalásra vonatkozó rendelkezései, valamint az UNCITRAL vonatkozó 

irányelvei és a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (ICC) URDG 758. szokványában foglaltak 

irányadóak. A jelen garanciával kapcsolatosan korlátozás nélkül alkalmazhatóak az építmények 

tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és 

egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes 

fizetésekkel összefüggő módosításáról szóló 2013.évi XXXIV. törvény rendelkezései azzal, hogy a 
                                                                 

53 A Vállalkozási Szerződés tekintetében a Kedvezményezett alatt a Megrendelő, a Megbízó alatt a Vállalkozó 

értendő. 
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jogszabály egyetlen előírása sem értelmezhető úgy, hogy lehetővé tenné a pénzügyi intézmény vagy 

biztosítóbank jelen garanciában foglalt kötelezettségének felfüggesztését vagy halasztását. 
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5. számú melléklet 

TELJESÍTÉS IGAZOLÁS MINTA 

Alulírott 

Név  

Kapcsolattartási 

cím/telefonszám/e-mail 

 

Szervezeti egység   

aláírásommal igazolom,hogy az Eötvös Loránd Tudományegyetem szerződéses/megrendelői partnere,  

Cégnév  

Kapcsolattartási 

cím/telefonszám/e-mail 

 

Adószám  

az alább hivatkozott (eszköz-, áruszállítás,szolgáltatás,műszaki beruházás, felújítás) tevékenységet 

elvégezte az alábbiak szerint: 

Hivatkozás:(kérjük megadni a megrendelés vagy 

szerződés tárgyát, adatait)iktatószám, vagy 

szerződésszám 

 

Teljesítés időpontja:(vállalási határidőn belül:  

igen  / nem   ,dátum……..) 

 

Teljesítés szerződés szerinti összege  

Teljesítés elfogadott összege, (%-os 

teljesítés,mennyiségi, minőségi jellemzők, 

kimutatások mellékletben) 

 

Termék/szolgáltatás ellenértéke:(kérjük 

egyértelműen,áfa tartalom megjelölésével 

megadni,számmal és betűvel) 

 

Szerződés azonosítója SAP-ban*  

Kötelezettségvállalás azonosítója (megrendelés 

száma SAP-ban)* 

 

*az ELTE pénzügyes kollégája tölti ki 

A tárgy szerinti teljesítést a szerződés/megrendelő alapján a teljesítés elfogadott összegének 

megfelelően a fenti Szolgáltató elvégezte, mely alapján bruttó ………………………………..-Ft, azaz 

………………………………………………………………..Ft összegű számlát jogosult benyújtani, az 

ELTE ………szervezeti egységéhez   ….…............. szám alatti címre. 

Budapest, 201…. ….     

……….…………………….  

 

                                                                                     teljesítésigazoló aláírása 

           (név,beosztás, bélyegző 
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DOKUMENTÁCIÓT KIEGÉSZÍTŐ ÁRLEJTÉSI RÉSZ 

 

 

1. Az elektronikus árlejtés lefolytatásának menete 

 

1.1. Az Ajánlatkérő a folyamat részeként az ajánlattételt követően Ajánlattevőket meghívja a végső árat 

meghatározó, az Ajánlattevők közötti végső ár csökkentésére irányuló elektronikus árlejtésre.  

 

1.2. Az ajánlatadás ezen köre elektronikus árlejtés eszközön kerül lebonyolításra. 

 

1.3. Az árlejtéssel kapcsolatos általános információkat jelen fejezet tartalmazza. Az Ajánlatkérő a 

részletes adatokat az érvényes ajánlatot benyújtó Ajánlattevők számára egyidejűleg, elektronikus 

úton az árlejtési felhívásban adja meg.  

 

1.4. Ajánlatkérő a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét a Kbt. 68. § (4) 

bekezdésében foglaltaktól eltérően nem az ajánlatok bontásának megkezdésekor, hanem az 

elektronikus árlejtés lezárását követő tájékoztatás [24. § (3) bekezdés] során ismerteti. 

 

1.5. Az elektronikus árlejtést az Ajánlatkérő erre jogosult szolgáltató rendszere segítségével bonyolítja 

le.  

Szolgáltató megnevezése, adatai: 

Cégnév: Electool Hungary Kft. 

Cím: 1123 Budapest, Alkotás u. 53. 

Cégjegyzékszám: 01-09-711910 

E-mail: support@fluenta.eu 

Telefonszám (Ügyfélszolgálat): +36-1-8-555-999/ ügyintéző közvetlen 

elérése 1-es és 7-es menüpont 

Faxszám: +36-1-239-98-96 

 

1.6. Az Ajánlatkérő az árlejtést a részszempontok vonatkozásában folytatja le. 

Az árlejtés során a „Rendszeres takarítási szolgáltatás díja összesen (nettó Ft/hó)” értékére lehet licitálni. 

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a többi rész- és alszempontra adott megajánlások 

részt vesznek az értékelésben, de az árlejtés során nem lehet rájuk licitálni. 

Az árlejtési rendszer a rangsort az összes rész- és alszempontra tett ajánlatok figyelembe vételével 

állapítja meg. 

 

1.7. Árlejtéssel kapcsolatos információk elérésnek időpontja: 

1.7.1. Az árlejtési felhívás tartalmazza az árlejtéssel kapcsolatos részletes információkat, 

amelynek megküldésének időpontja az Árlejtés kezdő időpontját legalább 5 munkanappal 

megelőző munkanap.  

 

1.8. Az Ajánlattevők ajánlataikat a rendszer (melyre vonatkozó adatokat a felkérő levél tartalmazza) 

igénybevételével, a felkérő levélben (Árlejtési felhívás) megjelölt időponttól kezdődően tehetik 

meg.  

 

1.9. Az elektronikus eljárás menete és az alkalmazott szabályok: 

 

1.9.1. Az Ajánlatkérő az elektronikus árlejtést több szakaszban bonyolíthatja le. Az első szakasz 

időtartama 30 perc. Amennyiben az árlejtés utolsó 2 percében olyan ajánlat érkezik, amely 

az ajánlattevők sorrendjét módosítja, akkor az árlejtés időtartama 5 perccel 

meghosszabbodik. 

 

1.9.2. Az eljárás során kettő tizedes jegy pontossággal lehet licitálni. 

 

mailto:support@fluenta.eu
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1.9.3. A részszempontok szerinti pontszám lesz az értékelés alapja. 

 

Értékelési rész-és alszempontok: 

1. Eseti szolgáltatás megkezdésének időpontja (kivétel havaria esetén), megrendeléstől számított 

munkanap, de maximum 3 munkanap. Súlyszám 1 

2. Eseti szolgáltatások díja Súlyszám: 9 

2.1. Ügyeletes takarító óradíja munkanapokon (nettó Ft/óra/fő) Súlyszám: 1 

2.2. Ügyeletes takarító óradíja hétvégén (nettó Ft/óra/fő) Súlyszám: 2 

2.3. Ügyeletes takarító óradíja munkaszüneti napokon (nettó Ft/óra/fő) Súlyszám: 1 

2.4 Takarítás díja havaria esetén (nettó Ft/óra/fő) Súlyszám: 1 

2.5. Eseti takarítás díja (nettó Ft/m2) Súlyszám: 4 

3. Teljes körű takarítás nettó összesen díja Súlyszám: 100  

3.1. Rendszeres takarítási szolgáltatás díja összesen (nettó Ft/hó) Súlyszám: 90 

3.2. Nagytakarítási szolgáltatás díja összesen (nettó Ft/alkalom) Súlyszám: 10 

 

Az árlejtés értékelése rész- és alszempontok szerint történik. Rész- és alszempontok szerinti értékelés 

esetén az árlejtésre vonatkozó összpontszám (és a helyezés) a tételekre számított pontszám függvénye. 

  

Az ajánlatok rész-és alszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és 

felső határa: 1-100 pont.  

A pontkiosztás módszere: Mindegyik részszempont esetében fordított arányosítás. 

 

P =
A legjobb

A vizsgált
∗ (P max − P min ) + P min 

 

ahol: 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

 Pmax: a pontskála felső határa (100 pont) 

 Pmin: a pontskála alsó határa (1 pont) 

 Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték) 

 Avizsgált. A vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

Az ajánlatkérő az ajánlatoknak az értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeit a meghatározott 

ponthatárok között (1-100 pont) értékeli az általa meghatározott módszerrel (fordított arányosítás), majd 

az egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot megszorozza a súlyszámmal, a szorzatokat pedig 

ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat a legkedvezőbb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb. Az 

összpontszám két tizedes jegyre kerekítve kerül kiszámításra. 

 

3.2.1. A beérkező ajánlatokat az elektronikus árlejtést támogató rendszer automatikusan – utoljára 

adott licit alapján – értékeli, és egyidejűleg, elektronikus úton közli az ajánlattevőkkel az 

ajánlattevők rangsorában elfoglalt helyezését. Az árlejtés során a rendszer az Ajánlattevőknek 

a helyezésükön kívül az adott tételre vonatkozó legjobb ajánlatot is megjeleníti.  

 

3.2.2. Az árlejtés során holtverseny kialakítása nem megengedett az első helyezés tekintetében. 

Azokat az ajánlatokat, amelyekkel holtverseny keletkezne, a rendszer nem fogadja be. 

 

3.2.3. Az ajánlattevő az elektronikus árlejtés során a közbeszerzési törvény 108. § (5) bekezdésének 

b) pontja szerinti esetben az egyes – ellenszolgáltatáson kívüli - részszempontok 

vonatkozásában kedvezőbb és kedvezőtlenebb ajánlatot is tehet. 

 

Azonban mivel a „Rendszeres takarítási szolgáltatás díja (nettó Ft/hó)” részszemponton kívüli 

részszempontok fix tételként kerülnek rögzítésre, a „Rendszeres takarítási szolgáltatás díja (nettó 

Ft/hó)” részszempont tekintetében csak kedvezőbb ajánlat tehető. 
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3.2.4. A rendszer további szabályairól a felhasználói kézikönyv rendelkezik, ami a rendszerből 

elérhető és letölthető lesz. 

 

3.2.5. Az elektronikus árlejtés lebonyolítására szolgáló informatikai rendszer jellemzőiről az alábbi 

linken található információ: http://www.electool.com/hu/megoldasok/elektronikus-

arlejtes.html 

 

3.2.6. Az elektronikus árlejtés rendszer használatát az Electool Hungary Kft. csak bizonyos 

szoftverkörnyezetben támogatja. Az aktuális rendszerkövetelmények az alábbi linken 

találhatóak: http://www.fluenta.eu/hu/egyeb-lapok/rendszerkovetelmenyek/ 

 

3.2.7. Amennyiben az Ajánlattevő az árlejtés során nem módosítja írásban benyújtott ajánlatát, akkor 

az árlejtés lezárását követően kötöttsége a papír alapon benyújtott ajánlata vonatkozásában áll 

be. 

 

3.2.8. Az elektronikus árlejtés lezárásakor az Ajánlatkérő az árlejtés során érvényes ajánlatot tett 

Ajánlattevőket elektronikus úton tájékoztatja az árlejtés során kialakult rangsorról. 

 

3.2.9. Az árlejtés eredményes lebonyolításához az árlejtésre meghívottak külön tájékoztatást kapnak 

a következőkről: (I) az árlejtés részletei, (II) árlejtés típusa, (III) meghívás az árlejtési 

rendszerbe (amennyiben új résztvevőről van szó), (IV) árlejtés kiírása, (V) árlejtés 

lebonyolítása, (VI) riportok készítése az Ajánlattevői oldalról.   

Mindezen túl az árlejtésre meghívott Ajánlattevők részére telefonos és elektronikus támogatás 

áll rendelkezésre az árlejtés előtt és során a 1.5. pontban megjelölt elérhetőségeken. 

 

 

http://www.electool.com/hu/megoldasok/elektronikus-arlejtes.html
http://www.electool.com/hu/megoldasok/elektronikus-arlejtes.html

