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BEVEZETŐ 

Tisztelt Ajánlattevő! 

Ön az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint Ajánlatkérő által – a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 

CXLIII. törvény Harmadik része alapján, „Lézer indirekt oftalmoszkóp beszerzése GINOP projekt 

keretében” tárgyban indított, nemzeti eljárás rend szerinti közbeszerzési eljárásnak közbeszerzési 

dokumentumait tartja a kezében.  

A közbeszerzési dokumentumok közreadásával célunk, hogy segítséget nyújtsunk a közbeszerzésekről 

szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) előírásainak, valamint a felhívásban és a 

közbeszerzési dokumentumokban meghatározott követelményeknek eleget tevő ajánlat 

elkészítéséhez, és az ajánlata elvárásainknak megfelelő, minden egyes követelményt teljesítő 

összeállításához. A közbeszerzési dokumentumok elkészítésének általunk nem titkolt célja többek 

között az is, hogy az eljárást megindító felhívásunkra érvényes ajánlatot kapjunk. 

Kérem, hogy ajánlata összeállítását megelőzően figyelmesen tanulmányozza át a közbeszerzési 

dokumentumokban leírtakat! E kérésünk teljesítése mind az Ajánlattevők, mind az Ajánlatkérő jól 

felfogott érdeke, hiszen: 

– Önnek, mint Ajánlattevőnek megkönnyíti összeállított ajánlatának benyújtás előtti ellenőrzését 

abból a szempontból, hogy az valóban tartalmazza-e a Kbt.-ben, az eljárást megindító felhívásban, 

és a közbeszerzési dokumentumokban előírtakat; 

– Nekünk, mint Ajánlatkérőnek pedig nagymértékben segítséget nyújt ez által ajánlata – bontáskori, 

és azt követő – alaki, formai- és tartalmi szempontok szerinti felülvizsgálatánál, tehát végső fokon 

az eljárást megindító felhívásban, illetőleg a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott 

feltételeknek való megfelelésének meghatározásához. 

 

Kérjük a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy ajánlatukat szigorúan a felhívásban, a közbeszerzési 

dokumentumokban, és a jogszabályokban meghatározottak szerint készítsék el és nyújtsák be, és 

bizonytalanság esetén éljenek a közbeszerzési törvényben meghatározott kiegészítő tájékoztatás 

lehetőségével. A felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban foglalt 

feltételek bármelyikének nem megfelelő ajánlat a Kbt. 73. §-a alapján érvénytelennek minősülhet. 

Kérjük, amennyiben az ajánlatuk egy részét üzleti titokká kívánják nyilvánítani, különös figyelmet 

fordítsanak annak Kbt. 44-45. §-a szerinti elhatárolására, az üzleti titok megfelelő indokolásának 

benyújtására, figyelemmel arra, hogy az üzleti titok Kbt. 44. § (2)-(3) bekezdésében történő 

elhatárolása, valamint nem megfelelő indokolása az ajánlat Kbt. 73. § (1) bekezdés f) pontja 

szerinti érvénytelenségét okozhatja. 

Bízunk abban, hogy a Kbt., az eljárást megindító felhívásunk és a közbeszerzési dokumentumok 

együttesen elegendő útmutatást nyújt érvényes ajánlatuk összeállításához és benyújtásához. 

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

 

Ajánlatkérő hivatalos megnevezése és címe 

 

Hivatalos név: Eötvös Loránd Tudományegyetem Nemzeti azonosítószám: AK02128 

Postai cím: Egyetem tér 1-3. 

Város: Budapest NUTS-kód: HU11 Postai irányítószám: 1153 Ország: Magyarország 

Kapcsolattartó személy: Dr. Kónya-Mihucz Bernadett Telefon: +36 1 4116720 

E-mail: mihucz.bernadett@kancellaria.elte.hu Fax: +36 1 4116721 

 

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, lebonyolító: 

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Ráti Angéla 

Lajstromszáma: 00784 

Levelezési cím: Electool Beszerzési Szolgáltató Kft., Alkotás u. 50. A épület, VI. emelet 

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

E-mail: rati.angela@electool.com, kozbeszerzes@electool.com Telefon: +36 20 3838 163 

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

 

 

Az eljárás fajtája: a Kbt. 113. § szerinti közbeszerzési eljárás. Jelen eljárás során elektronikus 

árlejtésre nem kerül sor. 

A tárgyi közbeszerzési eljárás lebonyolítására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

(továbbiakban: Kbt.) szabályai szerint, valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól 

szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint kerül sor az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (a 

továbbiakban: EKR) igénybevételével.  

Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárásban előírja a Kbt. 40. § (1) bekezdés alapján az elektronikus 

út alkalmazását. 

Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (2) bekezdésének megfelelően az eljárás dokumentumait az elektronikus 

közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint kizárólag az EKR 

rendszerben regisztrált Ajánlattevők részére biztosítja.  

Az ajánlattételi felhívás mindazon gazdasági szereplő részére hozzáférhető, akik az EKR rendszerben 

- megadott határidőig - az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték.  

A közbeszerzési dokumentumokat az EKR rendszerben regisztrált Ajánlattevők elektronikus úton az 

ajánlattételi határidő lejártáig elérhetik. 

 

mailto:mihucz.bernadett@kancellaria.elte.hu
mailto:rati.angela@electool.com
http://www.electool.hu/
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AZ ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS KIEGÉSZÍTÉSE 

 

További információk 

1. Ajánlatkérő a projekttársaság létrehozását nem írja elő és nem is teszi lehetővé, azon 

ajánlattevők számára sem, amelyek önállóan, és nem közös ajánlattevőként tesznek ajánlatot. 

2. Az M/1 pontokban foglalt alkalmassági követelmények szerinti feltételek és ezek előírt igazolási 

módját a minősített Ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési 

szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg. 

3. Az ajánlat benyújtásának követelményei: 

Ajánlattevőnek az ajánlatuk benyújtására kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren 

keresztül, az eljárás erre megadott felületén van lehetősége. 

Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költség az 

Ajánlattevőt terheli.  

4. Az ajánlathoz mellékelni kell az ajánlatban nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldányának 

vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási-mintának egyszerű másolatát. 

Meghatalmazott eljárása esetében kérjük a meghatalmazást is csatolni.  

5. Amennyiben Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet 

képviseletére (cégjegyzésére) jogosult személy a közbeszerzési eljárással kapcsolatos 

jognyilatkozatok megtételére vagy egyébre a gazdasági társaság más munkavállalóját képviseleti 

joggal ruházza fel, az ajánlathoz csatolni kell a meghatalmazott aláírását is tartalmazó, legalább 

teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást. 

6. Amennyiben közös ajánlattételre kerül sor, akkor a közös ajánlattevők kötelesek becsatolni 

megállapodásukat, amely legalább a következőket tartalmazza: 

– a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása a szerződéses kötelezettségek 

teljesítésére, amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülnek;  

– a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselő megnevezése, valamint a 

cégjegyzésre jogosult – ajánlatot aláíró – személy(ek) neve, beosztása, telefon és telefax 

száma, címe. 

– ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő 

adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor 

az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat. 

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők 

képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők 

megjelölését. Amennyiben a jelen felhívásban és a Kbt.-ben előírt egyes nyilatkozatokat nem 

közösen teszik meg, vagy kizárólag az egyes ajánlattevők vonatkozásában megteendő 

nyilatkozatról van szó, úgy ezen nyilatkozatokat minden egyes ajánlattevőnek külön, cégszerűen 

aláírva kell benyújtani. 

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

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

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

alvállalkozókat. 

A nyilatkozatot nemleges tartalommal is csatolni kell. Nyertes ajánlattevő (közös ajánlattevők) 

legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles valamennyi olyan alvállalkozót 

bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és – ha a megelőző közbeszerzési 



 

 
Oldal 6 / 22 

eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról 

is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. 

8. Az üzleti titok megjelölésével kapcsolatban felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Kbt. 44. §-ában 

foglaltakra.  

9. Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján – ha a 

felhívás vagy jogszabály eltérően nem rendelkezik – a dokumentumok egyszerű másolatban 

benyújthatók. Ajánlatkérő előírja az alábbi dokumentumok esetében az eredeti vagy hiteles 

másolat benyújtását: garanciavállaló nyilatkozat, kezességvállalásról szóló nyilatkozat, a Kbt. 66. 

§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozat. 

10. A kiegészítő tájékoztatással kapcsolatban ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdését megfelelően 

alkalmazza. Ajánlatkérő észszerű időnek az ajánlattételi határidő lejárta előtti 3. munkanapot 

tekinti. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy ahhoz, hogy az ajánlatkérő észszerű 

időben képes legyen válaszolni az ajánlattevők által megküldött kiegészítő tájékoztatás-

kérésekre szükségszerű, hogy ezek észszerű időben érkezzenek be az ajánlatkérőhöz. Az 

ajánlatkérő minden esetben észszerűnek tekinti, ha a kiegészítő tájékoztatás-kérés legkésőbb az 

ajánlattételi határidő lejárta előtti 5. munkanapon az ajánlatkérőhöz beérkezik. 

11. Az ajánlatnak tartalmaznia kell Ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti 

szervezet bevonásáról. A vonatkozó nyilatkozatokat nemleges tartalommal is meg kell tenni. 

12. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdés 

szerint az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért 

ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 

13. Az ajánlatnak Felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint, valamennyi a 

Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adat feltüntetésével. 

14. A mennyiben Ajánlattevő, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő 

valamely a felhívásban vagy a közbeszerzési dokumentumban előírt igazolás helyett a Kbt. 69. 

§ (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben Ajánlattevő, az 

alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nyilatkozatban köteles megadni, hogy 

melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint igazolni, és hogy mi az ezen 

tény vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, 

elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége. 

Ajánlatkérő az eljárás során - összhangban a Kbt. 71. §-ban foglaltakkal - a hiánypótlás 

lehetőségét biztosítja. Abban az esetben, ha Ajánlattevő hiánypótlás keretében új gazdasági 

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

hiánypótlás elrendelésére, úgy ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján e gazdasági 

szereplő tekintetében teljes körű hiánypótlási lehetőséget biztosít. 

15. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját jelen eljárásban nem alkalmazza. 

16. A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapján a külföldi adóilletékességű ajánlattevő nyertessége esetén 

köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti 

adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó 

adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

17. Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárás során tett nyilatkozatokban, illetve becsatolt 

dokumentumokban/ igazolásokban feltüntetett, nem HUF-ban meghatározott összeget a Magyar 

Nemzeti Banknak a tárgyi közbeszerzési eljárást megindító felhívás megküldésének napján 

érvényes hivatalos devizaárfolyamán számítva veszi figyelembe. Ajánlatkérő az MNB által nem 

jegyzett devizák esetében az Ajánlattevő nemzeti bankja által jegyzett, a közbeszerzési eljárást 

megindító felhívás megjelenésének napján érvényes hivatalos devizaárfolyamán számítva veszi 

figyelembe. A referenciáknál a teljesítés napján érvényes árfolyamot, a beszámolóból 
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származtatható adatoknál a naptári év fordulónapján érvényes árfolyamot veszi figyelembe az 

átváltáshoz. 

18. A teljes ajánlattételi felhívásban valamint az eljárás során valamennyi órában megadott határidő 

közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET) 

19. Az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a 

dokumentáció rendelkezései, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és 

végrehajtási rendeletei az irányadók. 

20. Ajánlatkérő a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján az eljárás EKR-ben való lebonyolítását 

alkalmazza, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. 

rendelet szabályaival összhangban (továbbiakban: e-Kr.). 

21. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához és az ajánlattételhez az e-Kr. 6. §-a szerint 

regisztráció szükséges.  

22. Amennyiben valamely nyilatkozatminta az elektronikus közbeszerzési rendszerben 

(továbbiakban: EKR) elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre 

áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.  

23. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT 

Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu). 

24. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve 

http://nekszt.hu/tamogatas/ 

  

https://ekr.gov.hu/
http://nekszt.hu/
https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas
http://nekszt.hu/tamogatas/
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ÚTMUTATÓ A MEGFELELŐ AJÁNLATTÉTELHEZ 

 

Közös ajánlattétel 

Az eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, akiknek az ajánlatkérő az 

eljárást megindító felhívást megküldte. Bármely gazdasági szereplő, akinek az ajánlatkérő az eljárást 

megindító felhívást megküldte, jogosult közösen ajánlatot tenni, olyan gazdasági szereplővel is, akinek 

az ajánlatkérő nem küldött eljárást megindító felhívást.  

A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia 

kell a közös ajánlattevők megjelölését. 

Az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi határidő 

lejárta után változás nem következhet be. 

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a Kbt. 35. § (9) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását. 

Ajánlatkérő a nem közös ajánlattevők tekintetében is kizárja a projekttársaság alapításának a 

lehetőségét.  

Az e-Kr. 13. § (1) bekezdése alapján az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében az 

ajánlatot a rendszerben benyújtó gazdasági szereplő esetében a gazdasági szereplő képviselőjének 

kell tekinteni azt a személyt, aki az EKR-ben a gazdasági szereplő részéről a nyilatkozattételhez 

szükséges hozzáféréssel és jogosultsággal rendelkezik. Az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlapot e 

vélelem alapján a gazdasági szereplő eredeti nyilatkozatának kell tekinteni. 

Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők az ajánlatot 

benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A más nevében tett nyilatkozatok megtételére meghatalmazott 

gazdasági szereplő kizárólag azért felel, hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre 

bocsátott nyilatkozatoknak, adatoknak az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a 

szabály azonban nem érinti a közös ajánlattevők Kbt. 35. § (6) bekezdése szerinti egyetemleges 

felelősségét. 

Amennyiben közös ajánlattételre kerül sor, akkor a közös ajánlattevők kötelesek becsatolni 

együttműködési megállapodásukat, amely legalább a következőket tartalmazza: 

- tartalmazza valamennyi közös ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelősséget 

vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés szerződésszerű 

teljesítéséhez szükséges munkák megvalósításáért; 

- meghatalmazás: a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselő – a Kbt. 35. § (2) bekezdés 

alapján - megnevezése, valamint a cégjegyzésre jogosult – ajánlatot aláíró – személy(ek) neve, 

beosztása, telefon és telefax száma, címe. 

- a meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult 

gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok 

megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat. 

 

 

Kiegészítő tájékoztatás, kapcsolattartás, kommunikáció 

Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárásban előírja a Kbt. 41. § (2) bekezdés c) pontja és (3) 

bekezdése alapján az elektronikus út alkalmazását. Az e-Kr. 2. § (1) bekezdése főszabályként 

kötelezővé teszi az EKR-en keresztül történő elektronikus kommunikációt, ezért az Ajánlatkérő és a 

gazdasági szereplők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos írásbeli kommunikáció elektronikus 

úton, az EKR-ben történik. 
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Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban Ajánlattevő lehet – a Kbt. 56. §-

ában, valamint a 114. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a megfelelő ajánlattétel 

érdekében a felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban 

írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az Ajánlatkérő képviseletében eljáró szervezettől. 

Kiegészítő tájékoztatás kizárólag írásban az EKR rendszeren keresztül - az ajánlattételi határidő 

lejárta előtt ésszerű határidőben - kérhető. Dokumentumfeltöltés esetén kérjük, hogy a 

(szövegtartalmú) dokumentumokat minden esetben szerkeszthető MS Word formátumban is küldjék 

meg. 

Ajánlatkérőnek az e-mail vagy fax útján benyújtott kiegészítő tájékoztatás kérések megválaszolását 

elutasíthatja, figyelemmel arra, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárásban a Kbt. 41. § (2) bekezdés c) 

pontja és (3) bekezdése alapján az elektronikus út alkalmazását írja elő.  

A kiegészítő tájékoztatással kapcsolatban Ajánlatkérő a Kbt. 56. §-át és a 114. § (6) bekezdését 

megfelelően alkalmazza. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás teljes tartalmát megküldi valamennyi 

gazdasági szereplő részére, akik az eljárásra érdeklődésüket az EKR rendszerben jelezték. 

Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás keretében érkezett kérdéseket szintén elektronikus úton, 

az EKR rendszeren keresztül adja meg. 

Az Ajánlattevő felelőssége, hogy a kiegészítő tájékoztatás kérései a Kbt. 56. § (3) bekezdése szerinti 

határidőben megérkezzenek az Ajánlatkérőhöz.  

Ajánlatkérő, ha úgy ítéli meg, hogy a kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez szükséges, 

azonban az ésszerű időben történő válaszadáshoz és a válasz figyelembevételéhez nem áll megfelelő 

idő rendelkezésre, a Kbt. 52.§ (3) bekezdésében foglalt módon élhet az ajánlattételi határidő 

meghosszabbításának lehetőségével. 

Mindennemű, az Ajánlatkérő és az Ajánlattevők közötti kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben 

bonyolítható, az erre létrehozott „Kommunikáció” felületen. Az eljárás során, Ajánlatkérő által 

létrehozásra kerülő és Ajánlattevők felé irányuló dokumentumokkal (pl.: hiánypótlási felhívás) 

kapcsolatban, az EKR rendszer kizárólag a regisztrált elérhetőség(ek)re fogja küldeni az értesítést.  

Ajánlatkérőnek a Kbt. 56. §-a alapján nincsen felhatalmazása az EKR használatával, felhasználásával, 

működésével, illetve funkcióival kapcsolatos támogatást, vagy értelmező tájékoztatást nyújtani, ezzel 

összefüggő felhasználói kérdéseivel az EKR üzemeltetését és fenntartását végző NEKSZT Nemzeti 

Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft.-hez (http://nekszt.hu) fordulhat.  

 

Az eljárás nyelve 

A közbeszerzési eljárás nyelve valamennyi rész esetében magyar (HUN). Az ajánlat tehát a magyar 

nyelven kívül más egyéb nyelven nem nyújtható be. Az ajánlatban csatolt minden idegen nyelven 

kiállított okirat/dokumentum/igazolás/nyilatkozat mellé csatolni kell azok Ajánlattevő által készített, vagy 

készíttetett magyar nyelvű felelős fordítását is. Ajánlatkérő erre tekintettel a fentiektől eltérő nyelvű 

okiratot nem fogad el. Az ajánlatkérő a fordítások esetén az ajánlattevő általi felelős magyar fordítást 

elfogadja a Kbt. 47. § (2) bekezdés alapján, ez esetben az ajánlatnak tartalmaznia kell Ajánlattevő 

cégjegyzésre jogosult képviselőjének nyilatkozatát az idegen nyelven kiállított dokumentumok magyar, 

illetve angol nyelvre történő fordításának az eredetivel való egyezőségéről (szöveghűségéről). Az 

ajánlat értékelése, értelmezési szempontjából a magyar fordítás az irányadó. Az Ajánlatkérő elfogadja 

az eredetileg 2 nyelven készült nyilatkozatokat, iratokat, igazolásokat is. A fordítási hibákból történő 

felelősséget az ajánlattevő viseli. 

 

http://nekszt.hu/
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Számítási hiba javítása  

Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (11) bekezdését azzal az eltéréssel alkalmazza, hogy ha az ajánlatban az 

értékelésre kiható számítási hibát észlel – a hiba és a javítandó érték, valamint a javítás eredményeként 

meghatározott érték megjelölésével –, felhívja az ajánlattevőt annak javítására. A számítási hiba 

javításának az eredményét az ajánlatkérő akként állapítja meg, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek 

tételesen meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve kiszámítja az összesített ellenértéket 

vagy más – az ajánlatban megtalálható számításon alapuló – adatot. Ha a számítási hiba javítását nem, 

vagy nem az előírt határidőben, vagy továbbra is hibásan teljesítették, az ajánlat érvénytelen. 

 

Az ajánlatok benyújtásának előírásai 

Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy az EKR 

felhasználói támogatása a NEKSZT Kft. alapvető feladata és kompetenciája, ezért az ajánlat 

összeállításához az EKR használatával kapcsolatos kérdésekkel a NEKSZT Kft.-hez 

fordulhatnak. Az EKR ügyfélszolgálatának elérhetősége: helpdesk@nekszt.hu (munkanapokon (8:00 

– 16:00): +36 1 465 8899 telefonszámon); továbbá: https://ugyfelszolgalat.nekszt.hu/. 

Az elektronikus közbeszerzési rendszer fenntartásával és működtetésével kapcsolatos szabályokról 

40/2017. (XII. 27.) MvM rendelet (továbbiakban: MvM rendelet) 1. § (2) bekezdése alapján az EKR 

üzemeltetője az EKR honlapján nyilvánosan közzéteszi az EKR használatával, a használt elektronikus 

eszközökkel és a csatlakozás műszaki szabályaival és leírásával kapcsolatos valamennyi szükséges 

információt, az ajánlatok elektronikus benyújtásának feltételeire vonatkozó információkat. 

 

Ajánlattevőnek kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott 

felületén van lehetősége az ajánlat benyújtására. Az előírt nyilatkozatokat (pl. kizáró okok 

nyilatkozata) és kötelező adatokat (pl.: értékelési szempont szerinti adatok) az eljárás erre a célra 

biztosított felületén kell megadni.  

 

Határidőre benyújtott ajánlatnak csak azok minősülnek, amelyek a felhívásban meghatározott határidőig 

az EKR rendszeren keresztül felöltésre kerülnek. A beérkezés időpontjáról az EKR rendszer 

visszaigazolást küld. Az ajánlattételi határidő lejártának időpontját követően 2 óra elteltével kerül sor az 

ajánlatok hivatalos bontására, melyet az EKR rendszer végzi el úgy, hogy a bontás időpontjában az 

ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. 

A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend. 16. § (1) bekezdése alapján az ajánlattételi határidő nem jár le, ha 

az EKR vagy annak az ajánlat elkészítését támogató része az EKR üzemeltetője által közzétett 

tájékoztatás alapján igazoltan:  

a) folyamatosan legalább öt percig fennálló üzemzavar(ok) folytán az ajánlatkérő által 

meghatározott ajánlattételi határidőt megelőző huszonnégy órában összesen legalább százhúsz 

percig, vagy  

b) – anélkül, hogy a határidő meghosszabbítására ezt követően már sor került volna – üzemzavar 

folytán az ajánlattételi határidő alatt folyamatosan legalább huszonnégy óráig nem elérhető. 

 

Ebben az esetben az ajánlatkérő köteles az ajánlattételi határidőt meghosszabbítani az EKR 

működésének helyreállítását követően. Az EKR működésének helyreállításáról az EKR üzemeltetője 

tájékoztatást tesz közzé. A határidőt úgy kell meghosszabbítani, hogy megfelelő idő, de legalább a 

hosszabbításról szóló értesítés megküldésétől számított két nap, ha a módosításról hirdetményt kell 

feladni, annak feladásától számított négy nap álljon rendelkezésre az ajánlat benyújtására. 

mailto:helpdesk@nekszt.hu
https://ugyfelszolgalat.nekszt.hu/
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Az EKR rendszer működésével összefüggő esetleges üzemzavarokat és üzemszüneteket a 424/2017. 

(XII. 19.) Korm. rendelet szabályozza. 

 

Az ajánlatban benyújtandó dokumentumok 

Ahol a Kbt. vagy annak felhatalmazása alapján megalkotott jogszabály alapján az ajánlatkérő a 

közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható az 

EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy – amennyiben az adott dokumentumra a 

nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre – a papíralapú dokumentum egyszerű 

elektronikus másolata formájában.  

Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként rendelkezésre áll, a 

nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. 

Az EKR rendszerben található nyilatkozatok, melyeket a rendszerben található ŰRLAPOK 

alapján szükséges benyújtani: 

 

− Felolvasólap (Kbt. 66. § (5) bek.) 

− NYILATKOZAT a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint 

− NYILATKOZAT kizáró okok tekintetében 

− NYILATKOZAT kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében 

− NYILATKOZAT kizáró okokról az alvállalkozók és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó 

szervezetek vonatkozásában  

− NYILATKOZAT folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról 

− NYILATKOZAT Kbt. 66. § (6) bek.  

− NYILATKOZAT Kbt. 65. § (7) bek. 

− NYILATKOZAT alkalmassági követelményekre vonatkozóan 

− NYILATKOZAT üzleti titokról 

− NYILATKOZAT fordításról 

A felsorolt dokumentumok vonatkozásában a nyilatkozattétel az elektronikus űrlapok kitöltésével valósul 

meg. 

Amennyiben az EKR-ben az adott dokumentumra vonatkozó elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre, 

a nyilatkozat csatolható az EKR-ben legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott 

dokumentumként is, Ajánlatkérő azonban nem követeli meg elektronikus aláírás alkalmazását. 

Az EKR-ben - az elektronikus űrlapok kivételével - csatolt formában benyújtandó (feltöltött) 

egyszerű elektronikus másolat dokumentumokat kérjük szkennelt .pdf fájlformátumban 

benyújtani! Lehetőség szerint a kiadott nyilatkozatmintákat kitöltést követően egy 

dokumentumba szkennelve kérjük feltölteni. 

A feltöltött fájlok nem tartalmazhatnak jelszavas vagy egyéb védelmet.  

Az ajánlatkérő kéri a gazdasági szereplőket, hogy az ajánlat részeként elektronikusan feltöltésre 

kerülő dokumentumok elnevezése (fájlnév) maximum 15 karakter legyen, amely elnevezés 

alapján a dokumentum tartalma egyértelműen beazonosítható, az NE tartalmazzon ékezetes 

karaktereket, NE tartalmazzon speciális karaktereket, NE tartalmazzon szóközöket, a szöveg 

tördelése alsó vonal alkalmazásával történjen! 
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A csatolt dokumentumok további formai követelményeiről, azok olvashatóságának 

kritériumairól, informatikai jellemzőiről és a hiánypótlás lehetőségéről kérjük, tájékozódjanak az 

e-Kr. rendeletben! 

Ahol a Kbt. vagy annak végrehajtási rendelete közjegyző által hitelesített nyilatkozat benyújtását írja 

elő, a dokumentum benyújtható a papír alapon hitelesített dokumentum egyszerű elektronikus 

másolataként, vagy olyan formában is, ahol a papír alapon vagy legalább fokozott biztonságú 

elektronikus aláírással elektronikus úton megtett nyilatkozatot közjegyző - legalább fokozott biztonságú 

elektronikus aláírással vagy bélyegzővel - elektronikusan látta el hitelesítéssel.  

 

Az ajánlatot alkotó dokumentumok 

Ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott 

tartalmi követelményeknek megfelelően, valamint az esetleges kiegészítő tájékoztatásként tudomására 

jutott információk figyelembevételével kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. A felhívásban és jelen 

közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak nem megfelelő, vagy azoktól, illetve a Kbt.-től eltérő 

ajánlatok benyújtása, az ajánlat érvénytelenségét vagy az Ajánlattevő kizárását vonhatja maga után. 

A közbeszerzési dokumentum iratmintákat tartalmaz annak érdekében, hogy az érvényes ajánlattételt 

megkönnyítse az Ajánlatkérő. Ajánlattevő ajánlatában az útmutató mintáitól eltérő, egyéb 

nyilatkozatokkal, igazolásokkal, stb. is teljesítheti az előírásokat, amennyiben a benyújtott 

dokumentumok a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt követelményeknek 

megfelelnek azzal, hogy ahol az EKR az ajánlatkérő által létrehozandó dokumentumra elektronikus 

űrlapot biztosított, az ajánlatkérő ezen dokumentumokat az elektronikus űrlap alkalmazásával hozta 

létre, az ajánlattevő ezen űrlapot köteles kitölteni. 

Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy Ajálanlatkérő előírja az általa kibocsátott műszaki 

adatlap kötelező alkalmazását az ajánlat összeállítása és benyújtása során!   

Az ajánlatban lévő, minden - az Ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy kapacitást (erőforrást) nyújtó 

szervezet által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó 

szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult 

személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.  

Az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat cégszerűen aláírva kell benyújtani. Az ajánlatot lehetőség szerint 

nyomtatott betűvel, gépírással kell megírni. 

Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költség az ajánlattevőt 

terheli.  

Dokumentum megnevezése Formátumkövetelmény 

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

NYILATKOZAT a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint elektronikus űrlap 

NYILATKOZAT kizáró okok tekintetében elektronikus űrlap 

NYILATKOZAT kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja 

tekintetében 
elektronikus űrlap 

NYILATKOZAT kizáró okokról az alvállalkozók és a 

kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek 

vonatkozásában  

elektronikus űrlap 
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NYILATKOZAT folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról elektronikus űrlap 

NYILATKOZAT Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján elektronikus űrlap 

NYILATKOZAT Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján elektronikus űrlap 

NYILATKOZAT alkalmassági követelményekre vonatkozóan elektronikus űrlap 

NYILATKOZAT üzleti titokról elektronikus űrlap 

NYILATKOZAT fordításról elektronikus űrlap 

Aláírási címpéldány(ok) 

Ajánlattevőnek, és adott esetben az alkalmasság igazolásában 

részt vevő más gazdasági szereplőnek (kivétel: természetes 

személy) az aláírási címpéldánya, vagy a 2006. évi V. törvény 

9. § (1) bekezdés szerinti aláírási-mintája 

pdf egyszerű elektronikus 

másolat, vagy fokozott 

biztonságú elektronikus 

aláírással ellátott dokumentum 

Meghatalmazás - adott esetben 

A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) 

esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az 

ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a 

meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos, legalább teljes 

bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, 

amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat a 

cégjegyzésre jogosult képviselőjének felhatalmazása alapján 

más személy írja alá 

Megállapodás közös ajánlattételről – adott esetben pdf egyszerű elektronikus 

másolat, vagy fokozott 

biztonságú elektronikus 

aláírással ellátott dokumentum 

Amennyiben Ajánlattevő bármely más szervezet (személy) 

kapacitására támaszkodva felel meg az előírt alkalmassági 

követelményeknek:  

– A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan 

szerződéses vagy előszerződésben vállalt 

kötelezettségvállalását tartalmazó okirat, amely 

alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges 

erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés 

teljesítésének időtartama alatt. 

– Az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az 

ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) 

bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást 

tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell az ajánlattevő 

részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben 

pdf egyszerű elektronikus 

másolat, vagy fokozott 

biztonságú elektronikus 

aláírással ellátott dokumentum 
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elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az 

adott szervezet képviseletében eljárhat. 

– A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről 

kötelezettség vállalásra jogosult személy aláírási 

címpéldányát vagy aláírásmintáját. - adott esetben 

Műszaki adatlap pdf egyszerű elektronikus 

másolat, vagy fokozott 

biztonságú elektronikus 

aláírással ellátott dokumentum 

és  

szerkeszthető 

Wordformátumban egyaránt 

Üzleti titok körének meghatározása – adott esetben pdf egyszerű elektronikus 

másolat, vagy fokozott 

biztonságú elektronikus 

aláírással ellátott dokumentum 

Üzleti titok indokolása – adott esetben 

 

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

 

Referencia bemutatása 

pdf egyszerű elektronikus 

másolat, vagy fokozott 

biztonságú elektronikus 

aláírással ellátott dokumentum 

 

 

Az ajánlat értékelése 

Az értékelés módszere, értékelési szempontok 

 

Az ajánlatok értékelési szempontja a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár, 

tekintettel arra, hogy az Ajánlatkérő igényeinek a műszaki leírásban konkrétan meghatározott termék 

felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi 

jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja. A Közbeszerzési dokumentumok 

Műszaki leírás c. fejezetében konkrétan meghatározott szakmai követelményeknek, valamint a 

Közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződés-tervezetben meghatározott feltételek 

teljesítése esetén a termék megfelel Ajánlatkérő igényeinek, további minőségi és műszaki jellemzők 

nem befolyásolják a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását. A beszerzés tárgya sem 

tervezési, sem mérnöki, sem építészeti szolgáltatás, továbbá sem építési beruházás, így a Kbt. 76. § 

(5) bekezdése alapján Ajánlatkérőnek lehetősége van a legalacsonyabb ár értékelési szempont 

alkalmazására. 

Az Ajánlati ár értékelési szempontot, mint egyösszegű ajánlati árat nettó értékben, magyar forintban 

(HUF), egy összegben, egy számadattal kifejezve kell megajánlani a Felolvasólapon.  
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SZERVEZETEK JEGYZÉKE 
 

 

 

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

- a Pénzügyminisztérium Székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 3.Telefon: (+36-1) 795-1200 
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda címe: 

1055. Budapest, Szalay u. 10-14. E-mail: ugyfelszolgalat@pm.gov.hu   
 

- 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.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma
mailto:ugyfelszolgalat@pm.gov.hu
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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MŰSZAKI LEÍRÁS, FELADATLEÍRÁS 
 

Ajánlatkérő felhívja a tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki dokumentációt – annak 

terjedelmére tekintettel – teljes terjedelemben, külön mellékletként kerül a közbeszerzési 

dokumentumokhoz csatolásra. 
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS-TERVEZET 
 

Ajánlatkérő felhívja a tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződéstervezet – annak terjedelmére 

tekintettel – teljes terjedelemben, külön mellékletként kerül a közbeszerzési dokumentumokhoz 

csatolásra. 
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KÖZBESZERZÉSI IRATMINTÁK 

 

Borítólap 

 

 

 

 

„AJÁNLAT” 

 

 

 

 

„Lézer indirekt oftalmoszkóp beszerzése GINOP projekt keretében” 

 

 

 

EKR001540822019 

 

 
2019. 
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Megállapodás közös ajánlattételről 

(Minimális tartalmi elemek – adott esetben) 

 

Amely létrejött ……………...……………………………………………… (cég megnevezése, címe), mint 

Ajánlattevő, és …………………………………………………………………… (cég megnevezése, címe), 

mint Ajánlattevő (továbbiakban Felek) között, „Lézer indirekt oftalmoszkóp beszerzése GINOP 

projekt keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásban kijelentjük, hogy közös ajánlatot nyújtunk be. 

Alulírottak, a fenti tárgyban indított közbeszerzési eljárásban, annak eredményeképpen létrejövő 

szerződés teljesítésével kapcsolatban a nyertességük esetén megkötendő szerződés fontosabb tartalmi 

kérdéseiben – előzetesen – az alábbi megállapodást kötik: 

1. Képviselet 

A tárgyi közbeszerzési eljárásban, továbbá nyertes Ajánlattevőként történő kiválasztásunk esetén a 

közös ajánlattevők teljes jogú képviseletére – a Kbt. 35. § (2) bekezdés alapján - az ajánlattétellel 

kapcsolatos valamennyi jognyilatkozat megtételére, a közös ajánlattevők teljes jogú képviseletére, 

kapcsolattartásra, az ajánlat aláírására a közös Ajánlattevő részéről 

………………………………….…… (cégnév) részéről ……….…………………. (név) teljes joggal 

jogosult. Elérhetőségei: 

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

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

 

2. Felelősségvállalás 

Felek a jelen nyilatkozat aláírásával kijelentik, hogy az eljárást megindító felhívásban és közbeszerzési 

dokumentumokban foglalt valamennyi feltételt megismerték, megértették és azokat elfogadják. 

Felek a jelen nyilatkozat aláírásával kijelentik, hogy nyertességük esetén az szerződésében vállalt 

valamennyi kötelezettség teljesítéséért korlátlan és egyetemleges felelősséget vállalnak az ajánlatkérő 

irányában. 

Felek a jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszik, hogy a közös ajánlatot benyújtó gazdasági 

szereplők személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be. 

Jelen megállapodás minden felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltétel nélkül, a szerződés 

hatálya beálltának vagy megszűntének valamely időponthoz kötése nélkül, továbbá harmadik személy 

beleegyezéséhez, illetve hatóság jóváhagyásához való kötése nélkül hatályba lép. 

 

3. A Szerződés teljesítésének irányítása, feladatmegosztás 

Közös akarattal ezennel úgy nyilatkozunk, hogy az eljárás szerződés teljesítése során a közös 

Ajánlattevő vezetőjének szerepét a ………………….……………. (cégnév) látja el, amelynek 
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cégjegyzésre jogosult képviselője: ……………………………………. (név/nevek), aki(k) a közös 

Ajánlattevőket kizárólagosan képviseli(k) és aki(k) a közös Ajánlattevők nevében hatályos 

jognyilatkozatot tehet(nek) a szerződés teljesítése során. 

A közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben 

elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében 

eljárhat. 

 

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

Feladat Cég 

  

  

  

 

A Felek a jelen együttműködési megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, véleményeltérés 

nélkül elfogadják és cégszerű aláírással hitelesítik. 

 

Kelt…………………, ………..év…………..hó……….nap 

 

 

 

……………………………………………….. 

cégszerű aláírás 

……………………………………………….. 

cégszerű aláírás 
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Nyilatkozat a referenciákról1 

 

Alulírott/alulírottak, …………………………………………………………….………………….. mint a 

…………………………………………………….…………………………… (cég megnevezése, címe) 

kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai a „Lézer indirekt oftalmoszkóp beszerzése GINOP 

projekt keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásban  

nyilatkozom/nyilatkozunk, 

hogy cégünk a felhívás feladásától visszafelé számított három évben a teljesítési előírásoknak és a 

szerződésnek megfelelően teljesített alábbi közbeszerzés tárgya szerinti referenciákkal rendelkezik:2 

M/1  

A referencia tárgya és értéke (a szállítás tárgyának 

és értékének rövid ismertetése, oly módon, hogy 

abból az alkalmassági minimum-követelményeknek 

való megfelelés megállapítható legyen) 

Az előírt alkalmassági minimumkövetelmény szerint 

referencia értékét kérjük ismertetni. 

A referencia értékét nettó HUF-ban kérjük feltüntetni. 

Tárgya: 

 

 

 

 

 

Értéke: nettó ……………….. HUF 

A teljesítés ideje (a teljesítés kezdő és befejező 

időpontja, év/hó/nap) 

kezdő nap: 

befejező nap: 

A szerződést kötő másik fél neve  

A referenciát igazoló neve és elérhetősége  

A teljesítés előírásoknak és a szerződésnek való 

megfelelőségéről szóló nyilatkozat (Igen/Nem) 

 

 

 

Kijelentem/kijelentjük, hogy fenti adatok a valóságnak mindenben megfelelnek. 

 

Kelt…………………, ………..év…………..hó……….nap 

 

 ..............…………............ 

 cégszerű aláírás(ok) 

  

 
1 A táblázatot úgy kell kitölteni, hogy abból kétséget kizáró módon megállapítható legyen Ajánlattevő alkalmassága. 
2 A táblázat a bemutatott referenciák számától függően ismételhető. 
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Referencia igazolás-minta 

(Referenciát adó által töltendő ki!) 

 

1. A referencia igazolást kiállító szervezet megnevezése:  ....................................................................... 

2. A referencia igazolást kiállító személy 

a. neve:  ................................................................................................................................ 

b. beosztása:  ....................................................................................................................... 

c. elérhetősége:  ................................................................................................................... 

3. A szállítást teljesítő cég megnevezése:  ............................................................................................... 

4. A teljesítés adatai: 

a. A szállítás tárgya:  ............................................................................................................................ 

b. A szállítás értéke (nettó HUF):  ........................................................................................................ 

c. A teljesítés ideje (a teljesítés kezdő és befejező időpontja (év/hó/nap):  

kezdő időpont: .................................................................................................................................. 

befejező időpont: .............................................................................................................................. 

 

5. Nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e: 

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

 

 

Kelt…………………, ………..év…………..hó……….nap 

 

 Név 

 (a referenciát kiállító részéről) 

 

 


