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BEVEZETŐ 

Tisztelt Ajánlattevő! 

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

CXLIII. törvény a Második része alapján, „Magyarországon közvetlenül nem elérhető, külföldi 

kiadású kiadványok beszerzése” tárgyban indított (EKR elnevezés: Külföldi kiadású kiadványok 

beszerzése, EKR azonosító: EKR000588072021) , közösségi eljárás rend szerinti nyílt 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 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. 

A jelen közbeszerzési eljárás során az Ajánlatkérő az általa megküldeni kívánt dokumentumokat 

kizárólag az EKR rendszeren keresztül teszi hozzáférhetővé a gazdasági szereplők részére, és egyben 

Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy nyilatkozataik, kérdéseik, kérelmeik, 

ajánlatuk stb. más módon nem, csak kizárólag az EKR rendszeren keresztül nyújthatók be az eljárás 

tekintetében. 

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. 
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ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

Ajánlatkérő neve, címe:  

Hivatalos név: Eötvös Loránd Tudományegyetem Nemzeti 
azonosítószám: 
EKRSZ_34696556 

Postai cím: Egyetem tér 1-3. 

Város: Budapest NUTS-kód: HU110 Postai irányítószám: 1053 Ország: Magyarország 

Kapcsolattartó személy: Székelyné Török Tünde Telefon: +36-1/411-
6500/ 3434 

E-mail: szekely.tunde@lib. elte.hu 

Internetcím(ek) 

Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.elte.hu 

A felhasználói oldal címe: (URL) www.elte.hu/kozbeszerzes 

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, lebonyolító: 

 

Lebonyolító: Electool Beszerzési Szolgáltató Kft. 

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Bódis Rita Gabriella 

Lajstromszám: 01164 

Levelezési cím: Electool Beszerzési Szolgáltató Kft., Alkotás utca 50. 6. em 

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

E-mail: kozbeszerzes@electool.com;  
dr.bodis.rita@electool.com 

Telefon: +36 20 486 0393 

Internetcím (URL): www.electool.hu 

A jelen közbeszerzési eljárás lebonyolítására a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

(továbbiakban Kbt.) szabályai szerint, a Kbt. 40. §-a alapján elektronikus úton, valamint az elektronikus 

közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 

előírásaival összhangban a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett az Elektronikus 

Közbeszerzési Rendszer (a továbbiakban: EKR) igénybevételével kerül sor. 

Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárásban előírja a Kbt. 41. § (1) alapján az elektronikus út 

alkalmazását. 

Az Ajánlatkérő a Kbt. 39. § (1) bekezdésének megfelelően az eljárás dokumentumait az EKR rendelet 

szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált Ajánlattevők részére biztosítja. A közbeszerzési 

dokumentumokat az EKR rendszerben regisztrált Ajánlattevő elektronikus úton az ajánlattételi határidő 

mailto:kozbeszerzes@electool.com
http://www.electool.hu/
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lejártáig elérhetik.  

Az Ajánlattevő ajánlatának benyújtásával teljes egészében elfogadja a közbeszerzésekről szóló 2015. 

évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) előírásai szerint ezen közbeszerzési eljáráshoz elkészített 

eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentumok (a továbbiakban együtt: közbeszerzési 

dokumentumok) összes feltételét az ajánlattétel kizárólagos alapjául, lemondva saját szolgáltatási 

feltételeik érvényesítéséről. 

Az Ajánlattevő kizárólagos kockázata, hogy gondosan megvizsgálja a közbeszerzési dokumentumokat 

és azok minden kiegészítését, amely esetleg az ajánlattételi időszak alatt kerül kibocsátásra, valamint, 

hogy megbízható információkat szerezzenek be minden olyan körülmény és kötelezettség 

vonatkozásában, amely bármilyen módon is befolyásolhatja az ajánlat természetét vagy jellemzőit. 

Az Ajánlattevőknek a közbeszerzési dokumentumokban közölt információkat bizalmas anyagként kell 

kezelniük, amelyről harmadik félnek semmiféle részletet ki nem szolgáltathatnak, kivéve, ha e harmadik 

fél ajánlatot készít és nyújt be az ajánlattevő számára a beszerzés tárgyának egy részére vonatkozóan 

(pl. alvállalkozó, gyártó, forgalmazó, beszállító stb.), vagy az alkalmasság igazolásában részt vesz a 

gazdasági szereplőként való részvétel céljából. Sem a közbeszerzési dokumentumokat, sem azok 

részeit, vagy másolatait nem lehet másra felhasználni, mint ajánlattételre, és az abban leírt 

szolgáltatások céljára. A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé, mással nem 

osztható meg (kivéve az ajánlattétel érdekében bevont gazdasági szereplővel, illetve az ajánlatban 

résztvevő más ajánlattevővel, alvállalkozóval, vagy kapacitást nyújtó szervezettel). 

 

Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdésekben jelen közbeszerzési dokumentumok 

rendelkezései az irányadók és kötelezők az ajánlat összeállítására és benyújtására vonatkozóan.  

Az elektronikus közbeszerzési rendszer üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet 

alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi 

(http://nekszt.hu). /Az EKR ügyfélszolgálatának elérhetősége: helpdesk@nekszt.hu (munkanapokon 

(8:00 – 16:00): +36 1 465 8899 telefonszámon); továbbá: https://ugyfelszolgalat.nekszt.hu/ 

Az ajánlatkérő nyomatékosan felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy az EKR felhasználói 

támogatása a NEKSZT Kft. alapvető̋ feladata, ezért az ajánlat összeállításához az EKR használatával 

kapcsolatos kérdésekkel a NEKSZT Kft.-t kell megkeresni a fentielérhetőségeken.  

Az ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket arról, hogy az EKR használatával kapcsolatban a 

NEKSZT Kft. felhasználói útmutatót bocsátott rendelkezésre a https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas 

elérhetőségen. 

Egyebekben a kérdések feltételére és megválaszolására a Kbt. 56. §-ában foglaltak az irányadók. 

  

http://nekszt.hu/
mailto:helpdesk@nekszt.hu
https://ugyfelszolgalat.nekszt.hu/
https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas
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AZ ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS KIEGÉSZÍTÉSE 

Tekintettel az Európai Unió Hivatalos Lapjának (TED) szigorú karakterkorlátozására, az eljárás 

megindító hirdetmény teljes tartalma a felhívás egyes pontjaiban nem került részletesen ismertetésre, 

ezeket a jelen fejezetben kerülnek részletesen kifejtésre: 

VI.3) További információk 

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy tekintettel az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED) 

érvényes szigorú karakterkorlátozásra, ajánlatkérő az eljárás megindító felhívásban nem tudja a 

közbeszerzési eljáráshoz szükséges további információk teljes tartalmát meghatározni, ezért azok 

részletesen a közbeszerzési dokumentumokban kerülnek kifejtésre. 

1. Az ajánlat benyújtásának formai követelményei: „Az ajánlatok benyújtásának formai követelményei és 

az ajánlatot alkotó dokumentumok” c. fejezetben foglaltak szerint. 

2. Az ajánlatban valamennyi dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. Az ajánlatkérő a fordítások 

esetén az ajánlattevő általi magyar fordítást elfogadja a Kbt. 47.§ (2) bekezdés alapján, erről 

ajánlattevőnek nyilatkozni kell az ajánlatban. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő 

felelős. Az Ajánlatkérő kizárólag a fordítás szövegét vizsgálja. Az Ajánlatkérő elfogadja az eredetileg 

2 nyelven készült nyilatkozatokat, iratokat, igazolásokat is. 

3. Az ajánlatnak Felolvasólapot kell tartalmaznia részenként külön-külön a Kbt. 66. § (5) bekezdése 

szerint, valamennyi a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adat feltüntetésével.(EKR űrlap) 

4. 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.(EKR űrlap)  

5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát a Kbt. 67. § (4) bekezdés 

szerint, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbr. 62. § szerinti kizáró okok hatálya 

alá eső alvállalkozót. (EKR űrlap) 

6. Ajánlattevőnek az ajánlatában csatolnia kell nyilatkozatát a folyamatban lévő változásbejegyzésről, 

nemleges tartalommal is. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján folyamatban lévő 

változásbejegyzési eljárás esetében ajánlattevő ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz 

benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött 

igazolást.(EKR űrlap) 

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 ajánlatbenyújtásakor már ismert 

alvállalkozókat. 

A nyilatkozatot nemleges tartalommal is csatolni kell (EEKD-ban elegendő). Nyertes ajánlattevő (közös 

ajánlattevők) legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles valamennyi olyan 

alvállalkozót bejelenteni (a megnevezésen túl az elérhetőség, valamint a képviseletre jogosult 

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

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

hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.(EKR űrlap) 

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

bevonásáról. A vonatkozó nyilatkozatokat nemleges tartalommal is meg kell tenni. (EKR űrlap) 
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9. Ajánlattevő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek 

való megfelelés tekintetében az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumba foglalt 

nyilatkozatát benyújtani. Ajánlattevőnek az EEKD-ban - az EEKD-ban a IV. rész α) pontjának 

kitöltésével - elegendő nyilatkoznia arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági 

követelményeknek. 

10. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, vagy a kapacitást nyújtó szervezet (személy) részéről az 

ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult 

személy(ek) közjegyzői aláírás hitelesítéssel ellátott cégaláírási nyilatkozatát (aláírási 

címpéldányát) vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett, 2006. évi V. törvény 9. 

§ (1) bekezdése szerinti aláírásmintáját egyszerű másolati formában. Amennyiben az 

aláíró/szignáló személy nem cégjegyzésre jogosult az adott gazdasági szereplőnél, úgy csatolni 

kell az adott gazdasági szereplőnél cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő által aláírt 

meghatalmazást is, amelynek tartalmaznia kell a meghatalmazott személy aláírását és 

szignómintáját is, vagy az ajánlathoz csatolni kell a meghatalmazott személy(ek) közjegyzői aláírás 

hitelesítéssel ellátott cégaláírási nyilatkozatát (aláírási címpéldányát) vagy ügyvéd által 

ellenjegyzett aláírás-mintáját egyszerű másolati formában. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő 

figyelmét, hogy az ajánlat (nyilatkozat, kötelezettségvállalás) aláírására vonatkozó meghatalmazás 

aláírására meghatalmazóként kizárólag az ajánlattevő (alvállalkozó, kapacitást nyújtó szervezet) 

vezető tisztségviselője jogosult, a cégvezető és a képviseletre feljogosított munkavállaló a Ptk. 

3:116. § (3) bekezdés alapján az ajánlat (nyilatkozat, kötelezettségvállalás) aláírására 

meghatalmazást érvényesen nem adhat. 

11. 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.(Meghatalmazás) 

12. Amennyiben ajánlattevő – átalakulásra hivatkozással – jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, 

az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű 

másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat. 

A Kbt 65. § (11) bekezdése alapján nem használhatja fel ajánlattevő alkalmassága igazolására 

azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként - a jogelőd a Kbt. 65. § 

(7) bekezdés szerinti bevonása nélkül - maga lenne jogosult, ha a jogelőd ajánlattevő tekintetében 

az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd megszűnt - 

megszűnése hiányában fennállna. Az ajánlattevő ebben az esetben is élhet a 64. § szerinti 

lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a 

korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát. 

13. Ajánlattevő köteles megfelelni a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, 

amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. 

mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. 

Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként megjelölte azoknak a 

szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől Ajánlattevő 

megfelelő tájékozódást kaphat. (Kbt. 73. § (4)-(5) bek.) 
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ÚTMUTATÓ A MEGFELELŐ AJÁNLATTÉTELHEZ 

Választott eljárás 

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

lefolytatandó közbeszerzési eljárás. 

Közös ajánlattétel 

A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen 

tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. 

Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot, amely esetben a közös Ajánlattevők kötelesek 

maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös Ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt 

megjelölni. 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 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, telefonszáma, 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 

Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárásban előírja az elektronikus út alkalmazását és 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 foglaltaknak megfelelően – a megfelelő ajánlattétel érdekében az eljárást megindító felhívásban, 

valamint a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) 

tájékoztatást kérhet az Ajánlatkérő képviseletében eljáró szervezettől. 

A kiegészítendő tájékoztatás iránti kérelmeket kizárólag az EKR rendszeren keresztül lehet és 

kell benyújtani! Dokumentumfeltöltés esetén kérjük, hogy a (szövegtartalmú) dokumentumokat az 

minden esetben szerkeszthető MS Word formátumban is küldjék meg. 

Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás keretében érkezett kérdéseket szintén elektronikus úton, 

az EKR rendszeren keresztül adja meg a Kbt. 56. § (2)-(4) bekezdése szerinti határidőben. 

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

határidőben megérkezzenek az Ajánlatkérőhöz. Ugyancsak a gazdasági szereplő felelőssége, hogy a 

szervezeti egységén belül a kiegészítő tájékoztatás időben az arra jogosulthoz kerüljön.  

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a feltett kérdés(ek)re adott válasz(oka)t tartalmazó 

tájékoztatás a kiírás szerves részét képezi, a tájékoztatásban rögzítettek ajánlatba történő beépítése 

valamennyi Ajánlattevő számára kötelező. 

Ajánlatkérőnek a Kbt. 56. §-a alapján nincsen felhatalmazása a Kbt. egyes rendelkezéseivel 

kapcsolatosan értelmező tájékoztatást adni. A Kbt., valamint a közbeszerzésekkel összefüggő egyéb 

jogszabályok értelmezésével kapcsolatban elsősorban a Közbeszerzési Hatóság keretében működő 

Tanács Jogi Osztálya adhat felvilágosítást. 

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 ajánlatok benyújtásának formai követelményei 

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. 

Az ajánlatot kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül kell és lehet benyújtani! 

Ahol 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 elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre - 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. 

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. 

http://nekszt.hu/
mailto:helpdesk@nekszt.hu
https://ugyfelszolgalat.nekszt.hu/
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Az EKR-ben - az elektronikus űrlapok kivételével - csatolt formában benyújtandó (feltöltött) 

egyszerű elektronikus másolat dokumentumokat kérjük szkennelt .pdf fájlformátumban 

benyújtani! 

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! 

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 

Az ajánlatokhoz a következő dokumentumokat, igazolásokat, nyilatkozatokat kell csatolni. 

Dokumentum megnevezése Formátumkövetelmény 

Felolvasólap (Kbt. 66. § (5) bek.) 

EKR 

elektronikus űrlap 

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint 

Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján 

Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról 

Nyilatkozat Kbt. 66. § (6) bek. (Alvállalkozók bevonásáról szóló 

nyilatkozat) 

Nyilatkozat Kbt. 65. § (7) bek. szerint más szervezet kapacitására 

történő támaszkodásról 

Nyilatkozat üzleti titokról 

Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) 

Aláírási címpéldány(ok) 

• Ajánlattevő(k) részéről; 

 

Adott esetben:  

pdf egyszerű elektronikus 

másolat, vagy fokozott 

biztonságú elektronikus 
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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 

aláírással ellátott 

dokumentum 

Adott esetben: Megállapodás közös ajánlattételről 

Adott esetben: a nem Magyarországon letelepedett gazdasági 

szereplőnek a hatályos adatait tartalmazó, a gazdasági szereplő 

letelepedése szerinti ország jogrendszere szerinti cégjegyzék 

adatok másolata - adott esetben 

Adott esetben: Meghatalmazás  

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 

Adott esetben: Cégbírósághoz (vagy az ajánlattevő országában 

a cég-változásbejegyzési jogköröket gyakorló szervhez) 

benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak 

érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás - 

amennyiben a cégkivonat szerint a cégügyében el nem bírált 

módosítás van folyamatban 

Adott esetben: 

– A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan 

szerződéses vagy előszerződésben vagy más formában 

vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat, amely 

alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges 

erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés 

teljesítésének időtartama alatt.  

– Aláírási címpéldány 

– Meghatalmazás 

Adott esetben: Üzleti titok indokolása – abban az esetben, ha 

az elektronikus űrlapon a megadott karakterkorlát miatt az 

elektronikus űrlapon nem tölthető ki 

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

 

Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okok fenn nem állásáról a Kbt. 

62. § (1) bekezdés a) és e), valamint a (2) bekezdése tekintetében 

a papír alapon közjegyző, vagy 

gazdasági, illetve szakmai 

kamara által hitelesített 

dokumentum pdf egyszerű 

elektronikus másolataként, vagy 

olyan formában, 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 

Adott esetben: A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontjának igazolása 

abban az esetben, ha az Ajánlattevő nem szerepel az adózás 

rendjéről szóló 2017. évi CL törvény (a továbbiakban Art.) szerinti 

köztartozásmentes adózói adatbázisban: 

- az illetékes adó és vámhivatal igazolása; vagy1 

- az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 

kormányrendelet szerinti adóigazolást 

pdf egyszerű elektronikus 

másolat, vagy fokozott 

biztonságú elektronikus 

aláírással ellátott dokumentum 

Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja 

tekintetében 

elektronikus űrlap 

Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja 

tekintetében 

M/1. Referenciák bemutatása (referencianyilatkozat/ referencia 

igazolás) 

pdf egyszerű elektronikus 

másolat, vagy fokozott 

biztonságú elektronikus 

aláírással ellátott dokumentum 

Adott esetben: Üzleti titok indokolása – abban az esetben, ha az 

elektronikus űrlapon a megadott karakterkorlát miatt az 

elektronikus űrlapon nem tölthető ki 

pdf egyszerű elektronikus 

másolat, vagy fokozott 

biztonságú elektronikus 

aláírással ellátott dokumentum 

 

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 

 

1 Nem kívánt rész törlendő. 
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közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak nem megfelelő, vagy azoktól illetve a Kbt.-től eltérő 

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

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

megkönnyítse az Ajánlatkérő. Nem szükséges az ajánlatba elhelyezni azokat a dokumentumokat, 

amelyek ebben az eljárásban az Ajánlattevő, illetve bármilyen minősítésű alvállalkozója tekintetében 

nem alkalmazható, illetve nem értelmezhető.  

Felhívjuk a tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy Ajánlatkérő főszabályként nem teszi kötelezővé az általa 

meghatározott dokumentumminták alkalmazását (ahol igen, ott ezt Ajánlatkérő jelzi), az csupán javasolt 

az ajánlattevőknek. Amennyiben az Ajánlattevő a dokumentumminta mellőzésével kívánja ajánlatát 

megtenni, kérjük, hogy fokozott figyelemmel járjon el az egyes dokumentumok tartalmi és formai 

megfelelősége érdekében. A közbeszerzési dokumentumokban elhelyezett adatlapokat, 

formanyomtatványokat, stb. az ajánlatban kell elhelyezni. 

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. 

A közbeszerzési dokumentumok, annak egyes részei, vagy a közbeszerzési dokumentumok másolati 

példányai, illetve azok részei kizárólag az ajánlat elkészítéséhez, a dokumentumokban feltüntetett 

rendeltetési célnak megfelelően használhatóak fel. 

Ajánlattevő felelőssége, hogy az ajánlat érvényességéhez – különösen a gazdasági és pénzügyi 

alkalmasság, valamint a műszaki illetve szakmai alkalmasság körében – szükséges dokumentumokat 

és igazolásokat, az ajánlat érvényességének egyértelmű megállapításához szükséges tartalommal 

Ajánlatkérő rendelkezésére bocsássa. A kért információk benyújtásáért az Ajánlattevő felel, nem 

kielégítő információk következménye az ajánlat érvénytelenné minősítése lehet. 

Az ajánlatban közölt információk kizárólag ezen közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása 

keretében kerülnek felhasználásra. 

 

 ÜZLETI TITOK VÉDELME 

Az e-Kr. 11. § (4) bekezdése az ajánlat összeállítására vonatkozóan rendelkezik az üzleti titokká 

nyilvánított dokumentumok elhelyezésének módjáról. Az üzleti titokra /üzleti titokká nyilvánításra 

vonatkozó előírásokat a Kbt. 44. §-a tartalmazza. 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. 

Tekintettel arra, hogy a rendelet kötelező jelleggel előírja, hogy a gazdasági szereplő az üzleti titkot 

tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót alkalmazza, 

Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket arról, hogy az üzleti titokká nyilvánított dokumentumok 

e funkció alkalmazása nélkül történő elhelyezése nem fogadható el. 



 

 
 

15 
 
 

AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA, ÉRTÉKELÉSE 

Az ajánlatok bírálata 

Ajánlatkérő a Kbt. 69.-72. §-ának megfelelően végzi el az ajánlatok bírálatát. 

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az Ajánlattevő(k) vállalásainak teljesíthetőnek és 

érvényesíthetőnek kell lennie, a nem teljesíthető illetve Ajánlatkérő által nem érvényesíthető 

vállalásokat – a Kbt. vonatkozó előírásai alapján történő vizsgálat után – Ajánlatkérő irreálisnak tekinti. 

A kizáró okok fenn nem állásának igazolása 

Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát két szakaszban végzi el. 

A bírálat első szakaszában a kizáró okok fenn nem állásának igazolására, valamint a pénzügyi és 

gazdasági, valamint műszaki és szakmai alkalmasság igazolására szolgáló dokumentumokat nem kell 

benyújtania a gazdasági szereplőnek, hanem elegendő valamennyi ajánlattevőnek az előírt 

feltételeknek megfelelő, Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban 

Formanyomtatvány) csatolása a fentiek igazolására. A fenti iratokon kívül az ajánlatkérő által előírt 

valamennyi irat csatolandó az ajánlathoz. 

Ajánlattevőnek tehát az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Kr. II. Fejezetnek megfelelően, az 

Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, 

hogy megfelel a Kbt. 65. § alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági 

követelményeknek. 

Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az alkalmassági követelmény előzetes 

igazolására vonatkozóan, az eljárás ajánlattételi szakaszában kizárólag az Egységes Európai 

Közbeszerzési Dokumentumba foglalt nyilatkozatot tudja figyelembe venni az előzetes igazolási 

kötelezettség teljesítésére; e tekintetben Ajánlatkérő nem veszi figyelembe, ill. nem tudja 

figyelembe venni és nem értékeli az ajánlatban, adott esetben becsatolásra kerülő bármilyen más, 

az igazolni kívánt alkalmassági követelményhez kapcsolódó igazolást, egyéb – nem a 321/2015. 

(X.30.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésének megfelelő – nyilatkozatot,  dokumentumot. 

A bírálat második szakaszában, a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az értékelési szempontokra 

figyelemmel csak a legkedvezőbbnek – illetve ha az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát 

megelőzően úgy dönt, akkor az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő 

legkedvezőbb - ajánlattevőtől kéri a kizáró okok és alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlati 

felhívásban előírt igazolások benyújtását. 

Ajánlattevőnek tehát csak a Kbt. 69. § (4)–(6) bekezdésében foglaltak alapján, az Ajánlatkérő 

felhívására szükséges benyújtani a felhívásban előírt alkalmassági követelmények igazolásához 

szükséges dokumentumokat. 

 

A 321/2015. Korm. rendelet. 1. § (7) bek. alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre 

vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak 

(felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az 

ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön 

nyilatkozata nélkül vélelmezi. 

A 321/2015. Korm. rendelet. 1. § (8) bek. alapján nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan nyilatkozat 

vagy igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon közbeszerzési eljárás valamely része tekintetében a 

gazdasági szereplő már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely 

rész tekintetében benyújtott nyilatkozatot vagy igazolást kéri figyelembe venni. 
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A bírálat első szakasza 

Az ajánlattevő, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X.30.) 

Kormányrendelet 4. §-a szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa 

(a továbbiakban: formanyomtatvány) benyújtásával (elektronikus űrlap alkalmazásával) igazolja 

előzetesen a Kbt. 62. §-ában említett kizáró okok hiányát. 

Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira 

támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött külön 

formanyomtatványokat is be kell nyújtani. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó 

szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról kell nyilatkozni, 

amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. 

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtani. 

A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő és az alkalmasság 

igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai 

közbeszerzési dokumentumot szükséges benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának 

igazolása érdekében. 

A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján az ajánlattevőnek elektronikus űrlap kitöltésével nyilatkoznia kell arról, 

hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá eső 

alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már 

ismert alvállalkozók megnevezését. 

Ha az érintett gazdasági szereplő a Kbt. 62. § (1) bekezdése a), c)-e), h)-o) pontjai, a Kbt. 62. § (2) 

bekezdése alapján kizáró ok hatálya alá esik, azonban olyan intézkedéseket hozott, amelyek a Kbt. 64. 

§-a alapján igazolják megbízhatóságát és ezt a Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) Kbt. 

188. § (4) bekezdése szerinti - vagy bírósági felülvizsgálat esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése 

szerinti - jogerős határozatával igazolni tudja, köteles mind a kizáró ok fennállását, mind a megtett 

intézkedések rövid leírását feltüntetni a formanyomtatványon. A formanyomtatványhoz a Hatóság Kbt. 

188. § (4) bekezdése szerinti - vagy bírósági felülvizsgálat esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése 

szerinti - jogerős határozatát is csatolni kell. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 4. § (1) bekezdés a)-c) pontja alapján 

megtett nyilatkozat a Kbt. 62. § (2) bekezdésében említett személyekre is vonatkozik. 

A bírálat második szakasza a Kbt. 69. § (4) bek. alapján 

Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 8. 

§-a szerint a Kbt. 62. §-a tekintetében a következő igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat köteles 

elfogadni, illetve a következőképpen köteles ellenőrizni a kizáró okok hiányát: 

a) a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) és e) pontja tekintetében - amelyet kizárólag természetes személy 

gazdasági szereplő köteles igazolni -, valamint a Kbt. 62. § (2) bekezdésében említett személyek 

esetén közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatot; 

b) a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 

(a továbbiakban: Art.) szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisból az ajánlatkérő ellenőrzi, ha 

a gazdasági szereplő az adatbázisban nem szerepel, az illetékes adó- és vámhivatal igazolását 

vagy az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló kormányrendelet szerinti adóigazolást; 

c) a Kbt. 62. § (1) bekezdés c) és d) pontja tekintetében a céginformációs és az elektronikus 

cégeljárásban közreműködő szolgálattól (a továbbiakban: céginformációs szolgálat) ingyenesen, 

elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján az ajánlatkérő ellenőrzi; a Kbt. 62. § (1) 

bekezdés d) pontja tekintetében, ha a gazdasági szereplő a cégnyilvánosságról, a bírósági 

cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény értelmében nem minősül cégnek, 
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vagy ha az adott szervezet tevékenységének felfüggesztésére a cégbíróságon kívül más hatóság 

is jogosult, közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatot; 

d) a Kbt. 62. § (1) bekezdés f) pontja tekintetében a kizáró ok hiányát a céginformációs szolgálattól 

ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján az ajánlatkérő ellenőrzi; ha a nem 

természetes személy gazdasági szereplő nem minősül cégnek, közjegyző vagy gazdasági, illetve 

szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatot; 

e) a Kbt. 62. § (1) bekezdés h) pontjára vonatkozóan az ajánlatkérő a Hatóság honlapján közzétett 

adatbázist ellenőrzi. A Kbt. 62. § (1) bekezdés h) pont ha) alpontja alkalmazásában az ajánlatkérő 

a Hatóság honlapján közzétett információkat és a gazdasági szereplő 4. § (1b) bekezdése szerinti 

nyilatkozatát veszi figyelembe, valamint alkalmazhatja a Kbt. 69. § (13) bekezdését a kizárás 

megítéléséhez szükséges további információk kéréséhez; 

f) a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja tekintetében nem szükséges igazolás benyújtása, a kizáró ok 

megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során; 

g) a Kbt. 62. § (1) bekezdés j) pontja tekintetében az adott eljárásban a kizáró ok megvalósulását 

az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során; korábbi közbeszerzési eljárásra vonatkozóan az 

ajánlatkérő a Hatóság honlapján közzétett adatbázist ellenőrzi. A Kbt. 62. § (1) bekezdés j) pont 

ja) alpontja alkalmazásában az ajánlatkérő a Hatóság honlapján közzétett információkat és a 

gazdasági szereplő 4. § (1b) bekezdése szerinti nyilatkozatát veszi figyelembe, valamint 

alkalmazhatja a Kbt. 69. § (13) bekezdését a kizárás megítéléséhez szükséges további 

információk kéréséhez; 

h) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjára vonatkozóan 

ha) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka) alpontja tekintetében nem szükséges igazolás vagy 

nyilatkozat benyújtása, a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető 

cégjegyzék-adatok alapján az ajánlatkérő azt ellenőrzi, hogy valóban Magyarországon bejegyzett 

gazdasági szereplőről van szó; 

hb) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő, illetve részvételre 

jelentkező nyilatkozata, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 

3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa nevének 

és lakóhelyének bemutatását tartalmazza; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról 

szóló törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre 

vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni; (amelyet az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés 

szerinti felkérésére kell benyújtani) 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről 

és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) és d) pontja szerint a 

tényleges tulajdonos fogalma a következő: 

tényleges tulajdonos: 

a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 

továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok 

vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy 

jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, 

amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal 

összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, 

b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással 

rendelkezik, 
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d) alapítványok esetében az a természetes személy, 

1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a 

leendő kedvezményezetteket már meghatározták, 

2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket 

még nem határozták meg, vagy 

3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány 

vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár. 

hc) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjára vonatkozóan az ajánlattevő vagy részvételre 

jelentkező nyilatkozata arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezet, amely az ajánlattevőben, illetve részvételre jelentkezőben közvetetten vagy 

közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik; ha van ilyen 

szervezet, az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező azt nyilatkozatban megnevezi (cégnév, 

székhely), továbbá nyilatkozik, hogy annak vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) 

alpontjában hivatkozott kizáró feltételnem áll fenn;  

j) a Kbt. 62. § (1) bekezdés l) pontja tekintetében a kizáró okok hiányát az ajánlatkérő ellenőrzi a 

foglalkoztatás-felügyeleti hatóságnak a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és 

támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről szóló 2020. évi CXXXV. törvény 11. §-a 

szerint vezetett nyilvántartásából nyilvánosságra hozott adatokból, valamint az idegenrendészeti 

szerv honlapján közzétett adatokból  

k) a Kbt. 62. § (1) bekezdés m) pontja tekintetében nem szükséges igazolás benyújtása, a kizáró ok 

megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során; 

l) a Kbt. 62. § (1) bekezdés n) pontja tekintetében a Gazdasági Versenyhivatal (a továbbiakban: 

GVH) döntései, illetve az ezt felülvizsgáló bírósági döntések tekintetében a jogsértés megtörténtét 

az ajánlatkérő a GVH honlapján található, döntéseket tartalmazó adatbázisokból ellenőrzi; az 

ajánlatkérő ezen felül nem kérhet külön igazolást, a GVH honlapján található adatbázisokban nem 

szereplő esetleges jogsértés hiányának igazolásaként az ajánlatkérő köteles elfogadni az 

eljárásban benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot. 

m) a Kbt. 62. § (1) bekezdés o) pontja tekintetében az ajánlatkérő köteles elfogadni igazolásként az 

eljárásban benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot. 

A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) 

Korm.rendelet 4. és 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.  

Az alkalmasság igazolásában résztvevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában további 

igazolási kötelem nincs, ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján 

elfogadja az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtását, illetve az alkalmasság 

igazolása érdekében igénybe nem vett alvállalkozók vonatkozásában ajánlatkérő továbbra is elfogadja 

Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot. 

Az alkalmasság igazolása 

A bírálat első szakasza 

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a 

formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására nem kéri a 

formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását, elfogadja az egyszerű 

nyilatkozatot (α szakasz). 

Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek 

bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, akkor meg kell jelölni 

az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével 
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azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő 

ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.  

 

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa elektronikus űrlap formájában 

érhető el. 

A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely 

más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló 

kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.  

A Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait 

rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt 

kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez 

szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 

Felívjuk a figyelmet arra is, hogy szakemberek - azok végzettségére, képzettségére - rendelkezésre 

állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra 

vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más 

szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a 

szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely – az 

ajánlattevő saját kapacitásával együtt – biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, 

illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben.  A (7) bekezdés szerinti 

kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet 

tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés 

teljesítésében, az ajánlatkérő a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a teljesítésbe történő 

bevonás mértéke e bekezdésekben foglaltaknak megfelel. 

A szerződés teljesítéséhez szükséges, a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország 

nyilvántartásában való szereplésre, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, 

jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezésre vonatkozó feltételek követelmény 

igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a 

feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel 

rendelkezés kötelezettsége fennáll. (A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó 

kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.) 

 

A bírálat második szakasza a Kbt. 69. § (4) bek. alapján 

Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek), az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjában meghatározottak 

szerint kell igazolniuk alkalmasságukat. 

Az ajánlat értékelése 

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

megalapozottságának vizsgálata). 

A benyújtott ajánlatok értékelése az ajánlati felhívás II.2.5. pontjában meghatározottak és a 

Közbeszerzési Dokumentumokban részletezettek szerint történik, és Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(6) 

bekezdései szerint jár el és kéri be az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumokban foglaltak 

alátámasztására az igazolásokat. Ajánlatkérő szükség esetén biztosítja a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak 

megfelelően a hiánypótlás lehetőségét. 
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Az értékelés módszere, értékelési szempontok 

Az ajánlatkérő a beérkező ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár 

alapján értékeli. 

 

A beszerzés tárgya esetében nincs olyan műszaki vagy minőségi jellemző, amely jobban szolgálná a 

gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását, ezért ajánlatkérő a legalacsonyabb ár egyedüli 

értékelési szempontját választja.  

I. közbeszerzési rész: Külföldi kiadású kiadványok beszerzése 

Ár szempont 

1. Hivatalos kiadói listaárral rendelkező könyvek, egyéb dokumentumok (kivéve antikvár darabok és 

magyarországi terjesztővel rendelkező kiadványok) esetében hány % kedvezményt ad a hivatalos 

nettó listaárából, ha a kiadvány beszerzési helye: 

a. Nagy-Britannia (%) Súlyszám 60 – egyenes arányosítás 

b. Németország (%) Súlyszám 15 – egyenes arányosítás 

c. Európai Unió Németországon kívül (%) Súlyszám 8 – egyenes arányosítás 

d. USA (%) Súlyszám 4 – egyenes arányosítás 

e. bármely egyéb ország (%) Súlyszám 3 – egyenes arányosítás 

 

Ajánlattevőnek %-os mértékben kell megadnia, hogy bármely (nem antikvár) könyv, egyéb 

dokumentum beszerzése esetében a könyv kiadói listaárából milyen mértékű kedvezményt ad. A 

kedvezménynek mindegyik könyv esetében azonosnak kell lennie! Amennyiben Ajánlatkérő olyan 

könyvek, dokumentumok beszerzését kéri, amelyek akciós áron szerezhetők be, a kedvezményt a 

központi kedvezményből kell megadni, azaz ez az ár minősül listaárnak. 

A hivatalos kiadói nettó listaárból adott kedvezményt a Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján a 68. § (4) 

bekezdésének megfelelő tartalommal a Felolvasólapon (EKR űrlap) kell megadni. A kedvezményt 

egy tizedes jegy pontossággal kell megadni.  

A Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján Ajánlatkérő meghatározza, hogy a kedvezmény mértéke 0%-nál 

kedvezőtlenebb nem lehet. 

 

2. Magyarországi terjesztővel rendelkező könyvek, egyéb dokumentumok (kivéve antikvár darabok) 

esetében hány % kedvezményt ad a magyarországi nettó listaárából, illetve több terjesztő esetén 

a külföldi nettó listaárból? (%) Súlyszám: 5 – egyenes arányosítás 

Ajánlattevőnek %-os mértékben kell megadnia, hogy bármely, magyarországi terjesztővel 

rendelkező (nem antikvár) könyv, egyéb dokumentum beszerzése esetében a könyv 

magyarországi listaárából, több terjesztő esetén a külföldi listaárból milyen mértékű kedvezményt 

ad. A kedvezménynek mindegyik könyv esetében azonosnak kell lennie! Amennyiben Ajánlatkérő 

olyan könyvek, dokumentumok beszerzését kéri, amelyek akciós áron szerezhetők be, a 

kedvezményt a központi kedvezményből kell megadni, azaz ez az ár minősül listaárnak. 

A listaárból adott kedvezményt a Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján a 68. § (4) bekezdésének 

megfelelő tartalommal a Felolvasólapon (EKR űrlap) kell megadni. A kedvezményt egy tizedes jegy 

pontossággal kell megadni. 
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A Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján Ajánlatkérő meghatározza, hogy a kedvezmény mértéke 0%-nál 

kedvezőtlenebb nem lehet. 

 

3. Antikvár könyveknek az értékesítő antikvárium által megjelölt eladási árát hány %-kal növeli meg? 

(%) Súlyszám: 5 – fordított arányosítás 

Antikvár könyvek megrendelése esetén Ajánlattevő az Ajánlatkérő által megjelölt példányt köteles 

beszerezni, az antikvárium által megjelölt ár + az ajánlattevő által az ajánlatban meghatározott % 

értéken. A szerződés teljesítése során a %-os mérték nem változhat! A beszerzési árat igazolni 

kell. Ajánlatkérő a 0 megajánlást érvénytelennek tekinti. 

Az antikvár könyvek eladási árának %-os növelését a Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján a 68. § (4) 

bekezdésének megfelelő tartalommal a Felolvasólapon (EKR űrlap) kell megadni. Az antikvár 

könyvek eladási árának %-os növelését egy tizedes jegy pontossággal kell megadni. 

 

A részszempontok és súlyszámok – az eljárást megindító felhívásban foglaltakkal összhangban – 
alapján az értékelés módszerei az alábbiak. Ajánlatkérő az ajánlatoknak az értékelési szempontok 
szerinti tartalmi elemeit az eljárást megindító felhívásban meghatározott ponthatárok között értékeli az 
általa meghatározott módszerrel, és az egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot két 
tizedesjegyre kerekítve megszorozza a súlyszámmal, az így kapott kerekített szorzatokat pedig 
ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat a legkedvezőbb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb.   

 

A pontszámok számításának módszere: 

1. részszempont: Egyenes arányosítás 

2. részszempont: Egyenes arányosítás 

3. részszempont: Fordított arányosítás 

 

Egyenes arányosítás: A legjobb, azaz a legmagasabb értéket tartalmazó ajánlat a maximum 
pontszámot (P max) kapja. A többi ajánlat pontszámai az egyenes arányosítás képletével, kerülnek 
meghatározásra, melynek képlete az alábbi: 

 

P=(Avizsgált/Alegjobb)*(Pmax-Pmin)+Pmin 

 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax: a pontskála felső határa 

Pmin: a pontskála alsó határa 

Alegjobb: a legelőnyösebb (legmagasabb megajánlást tartalmazó) ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

Fordított arányosítás: A legjobb, a mind közül legalacsonyabb értéket tartalmazó ajánlat kapja a 
maximum pontszámot, míg a többi ajánlat pontszáma fordított arányosítással kerül meghatározásra az 
alábbiak szerint: 

 

P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin 
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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 

 

II. közbeszerzési rész: Külföldi kiadású elektronikusan létrehozott kiadványok 

Ár szempont 

 

1. Elektronikusan létrehozott kiadványok (jellemzően e-könyvek) esetében hány % kedvezményt ad 

a hivatalos nettó listaárából?  (%)  

Ajánlattevőnek %-os mértékben kell megadnia, hogy bármely (nem időszaki jellegű) elektronikusan 

létrehozott kiadvány beszerzése esetében a kiadói listaárából milyen mértékű kedvezményt ad. A 

kedvezménynek mindegyik elektronikusan létrehozott kiadvány esetében azonosnak kell lennie! 

Amennyiben ajánlatkérő olyan e-könyvek, dokumentumok beszerzését kéri, amelyek akciós áron 

szerezhetők be, a kedvezményt a központi kedvezményből kell megadni, azaz ez az ár minősül 

listaárnak. 

A hivatalos nettó listaárból adott kedvezményt a Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján a 68. § (4) 

bekezdésének megfelelő tartalommal a Felolvasólapon (EKR űrlap) kell megadni. A kedvezményt 

egy tizedes jegy pontossággal kell megadni. Ajánlatkérő a magasabb mértékű megajánlást tekinti 

kedvezőbbnek. 

 

TÁJÉKOZTATÁS A KBT. 73. § (5) BEKEZDÉSE ALAPJÁN 

 

Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján a jelen dokumentációban tájékoztatást ad Ajánlattevők 

számára azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevéről és címéről (elérhetőségét), amelyektől 

az Ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat. 

- 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)  

 

- Nemzeti Népegészségügyi Központ és a megyei kormányhivatalok népegészségügyi szakigazgatási 

szervei és járási népegészségügyi intézetei címek, elérhetőséget: https://www.nnk.gov.hu, 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu 

 

- Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály elérhetőségei: 

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/szervezeti-egysegek-elerhetosegei/kornyezetvedelmi-es-

termeszetvedelmi-foosztaly 

 

- 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
http://www.kormanyhivatal.hu/hu
http://nav.gov.hu/nav/igazgatosagok
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MŰSZAKI LEÍRÁS 

Magyarországon közvetlenül nem elérhető, külföldi kiadású kiadványok beszerzése 

 

I. közbeszerzési rész 

Külföldi kiadású nyomtatott kiadványok beszerzése 

 

Rövid meghatározás: 

Adásvételi keretszerződés, amelynek tárgya Magyarországon közvetlenül nem elérhető, valamint 

magyarországi terjesztőtől beszerezhető külföldi kiadású tudományos és szakmai sorozat- és egyedi 

nyomású, vagy könyvárusítási forgalomba nem hozott szerzői kiadású, vagy konferenciákon megjelenő, 

vagy új, kiadóktól beszerezhető kiadványok, vagy régi kiadású, kiadóktól vagy a kiadó terjesztőjétől 

közvetlenül már nem beszerezhető, jellemzően antikváriumokon keresztül hozzáférhető könyvek és 

egyéb szakmai dokumentumok (minden, sokszorosítással – kivéve elektronikusan – létrehozott, nem 

időszaki jellegű kiadvány)  beszerzése, és ajánlatkérő egyes telephelyeire történő kiszállítása. 

Mennyiség: 200.000.000,-Ft+20% keretösszeg   

Nagyságrendi darabszám: 5000 

 

Végrehajtandó feladatok: 

Nyertes Ajánlattevő feladata az Ajánlatkérő egyes szervezeti egységei, könyvtárai által beszerezni 

kívánt, az Ajánlatkérő által oktatott és kutatott tudományterületekhez kapcsolódó szakmai és 

tudományos külföldi kiadású, sorozat- és egyedi nyomású, könyvárusítási forgalomba nem hozott 

szerzői kiadású dokumentumok eseti megrendelések alapján történő beszerzése, és Ajánlatkérő egyes 

telephelyeire történő kiszállítása, a vállalt szállítási határidőn belül. Ajánlatkérő akciós dokumentumok 

beszerzését is kérheti. 

Ajánlatkérő által beszerezni kívánt dokumentumok között mind új kiadású, kiadóktól, illetve 

magyarországi terjesztőtől beszerezhető kiadványok, mind régi kiadású, kiadóktól, illetve a kiadó 

terjesztőjétől közvetlenül már nem beszerezhető, jellemzően antikváriumokon keresztül hozzáférhető 

könyvek szerepelnek. Tehát minden olyan dokumentumot antikváriumon keresztül hozzáférhetőnek 

tekint Ajánlatkérő, melyek a kiadótól, illetve a kiadó terjesztőjétől közvetlenül már nem beszerezhetők. 

Az antikváriumon keresztül beszerezhető kiadványok aránya az összes beszerzéshez képest 

hozzávetőleg 5–10%, az új kiadású dokumentumok aránya 90–95% (ebből a magyarországi terjesztőn 

keresztül beszerezhető kiadványok aránya kb. 5%).  

Ajánlatkérő az alábbi tudományterületeken végez tudományos oktatási és kutatási tevékenységet, így 

az ezekhez kapcsolódó kiadványok beszerzése, és szállítása az Ajánlattevő feladata. 

• bölcsészettudomány: alap- és mesterképzési szinten 

• gazdaságtudományok: alap- és mesterképzési szinten; felsőfokú szakképzés 

• informatika: alap- és mesterképzési szinten 

• jogi és igazgatási: alap- és mesterképzési szinten 

• műszaki tudományok: alap- és mesterképzési szinten (gépész képzés) 

• művészetközvetítés: alapképzési szinten 
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• pedagógusképzés: alap- és mesterképzési szinten; szakképzés (szakvizsga is) 

• pszichológia: alap- és mesterképzési szinten 

• sporttudomány: alap- és mesterképzési szinten 

• társadalomtudomány: alap- és mesterképzési szinten 

• természet- és élettudomány: alap- és mesterképzési szinten 

• informatika: felsőfokú szakképzés 

• művészet, közművelődés, kommunikáció: alap- és mesterképzési szinten; felsőfokú 

szakképzés 

• oktatás: felsőfokú szakképzés 

• szociális szolgáltatások: felsőfokú szakképzés 

• ügyvitel: felsőfokú szakképzés 

• vegyipar: felsőfokú szakképzés 

• bölcsészettudományok: doktori képzés, doktori fokozat odaítélése 

• műszaki tudományok: doktori képzés, doktori fokozat odaítélése 

• társadalomtudományok: doktori képzés, doktori fokozat odaítélése 

• természettudományok: doktori képzés, doktori fokozat odaítélése 

 

Ajánlattevő feladata továbbá az egyes tudományos konferenciákon és szimpóziumokon megjelenő 

kiadványok eseti, soron kívüli megrendelések alapján történő beszerzése Ajánlatkérő részére. Nyertes 

Ajánlattevőnek biztosítania kell Ajánlatkérő részére egy kapcsolattartási pontot, amelyen Ajánlatkérő 

ezen irányú soron kívüli igényét jelezni tudja, hogy Ajánlattevő azonnal intézkedni tudjon az elérhető 

kiadvány beszerzéséről, és Ajánlatkérőnek történő eljuttatásáról. Erre vonatkozóan Ajánlattevőnek az 

ajánlatban nyilatkoznia kell.  

Nyertes Ajánlattevőnek egy olyan kapcsolattartási pontot (e-mail vagy telefon) kell megadnia, melyen 

az Ajánlatkérő jelezheti az egyes tudományos konferenciákon és szimpóziumokon megjelenő 

kiadványok eseti, soron kívüli megrendelését. Az elérhetőséget Ajánlattevőnek munkanapokon a 

nyitvatartási időben, de legalább napi 8 órában biztosítania kell. 

 

Nyertes ajánlattevő köteles évente minimum 10 alkalommal válogató jellegű tájékoztató jegyzéket 

Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. A tájékoztató jegyzéket valamennyi, fent felsorolt 

tudományterület vizsgálatával kell elkészíteni. 

 

Nyertes ajánlattevő köteles Interneten elérhető adatbázist üzemeltetni. Ajánlattevő köteles az internetes 

megrendelés lehetőségét biztosítani. Ajánlattevő köteles magyar nyelvű kapcsolattartó felületet 

biztosítani. 

 

Nyertes ajánlattevő köteles a szerződés hatályba lépének kezdetétől 6 (hat) havonta írásbeli 

tájékoztatást küldeni Ajánlatkérő számára a megelőző 6 (hat) hónapban történt megrendelésekről 

(szervezti egységenként), azok összegéről és teljesítéséről, és a megrendeléssel nem érintett 

keretösszeg mértékéről. 
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II. közbeszerzési rész 

Külföldi kiadású elektronikusan létrehozott kiadványok 

 

Rövid meghatározás: 

Adásvételi keretszerződés, amelynek tárgya Magyarországon közvetlenül nem elérhető, külföldi 

kiadású elektronikusan létrehozott (nem időszaki jellegű) kiadványok beszerzése, a hozzáférés 

biztosítása. 

Mennyiség: 10.000.000,- Ft+20% opció keretösszeg erejéig. 

Nagyságrendi darabszám: 700 

 

Végrehajtandó feladatok: 

Nyertes Ajánlattevő feladata az Ajánlatkérő egyes szervezeti egységei, könyvtárai által beszerezni 

kívánt, az Ajánlatkérő által oktatott és kutatott tudományterületekhez kapcsolódó szakmai és 

tudományos külföldi kiadású, elektronikusan létrehozott (nem időszaki jellegű) dokumentumok 

beszerzése és az azokhoz való hozzáférés biztosítása. Ajánlatkérő akciós dokumentumok beszerzését 

is kérheti.  

Ajánlatkérő kizárólag a könyvtári használatra megfelelő elektronikusan létrehozott kiadványok 

beszerzésére tart igényt. 

Ajánlatkérő az alábbi tudományterületeken végez tudományos oktatási és kutatási tevékenységet, így 

az ezekhez kapcsolódó kiadványok beszerzése, és szállítása az Ajánlattevő feladata. 

• bölcsészettudomány: alap- és mesterképzési szinten 

• gazdaságtudományok: alap- és mesterképzési szinten; felsőfokú szakképzés 

• informatika: alap- és mesterképzési szinten 

• jogi és igazgatási: alap- és mesterképzési szinten 

• műszaki tudományok: alap- és mesterképzési szinten (gépész képzés) 

• művészetközvetítés: alapképzési szinten 

• pedagógusképzés: alap- és mesterképzési szinten; szakképzés (szakvizsga is) 

• pszichológia: alap- és mesterképzési szinten 

• sporttudomány: alap- és mesterképzési szinten 

• társadalomtudomány: alap- és mesterképzési szinten 

• természet- és élettudomány: alap- és mesterképzési szinten 

• informatika: felsőfokú szakképzés 

• művészet, közművelődés, kommunikáció: alap- és mesterképzési szinten; felsőfokú 

szakképzés 

• oktatás: felsőfokú szakképzés 

• szociális szolgáltatások: felsőfokú szakképzés 
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• ügyvitel: felsőfokú szakképzés 

• vegyipar: felsőfokú szakképzés 

• bölcsészettudományok: doktori képzés, doktori fokozat odaítélése 

• műszaki tudományok: doktori képzés, doktori fokozat odaítélése 

• társadalomtudományok: doktori képzés, doktori fokozat odaítélése 

• természettudományok: doktori képzés, doktori fokozat odaítélése 

 

Elektronikusan létrehozott kiadványok (e-könyvek) beszerzése: a szerződéskötést követően Ajánlattevő 

köteles rendszeresen nyomon követni és dokumentálni (írásban, például e-mail formájában elküldeni 

Ajánlatkérő számára) az alábbi kiadók által biztosított kedvezményeket ((pl. meglévő nyomtatott 

könyvek e-könyvként való megrendelése esete; más termékek megvételéhez kapcsolódóan adott 

kedvezmények): 

• Taylor and Francis 

• Wiley 

• De Gruyter 

• Brill 

• Springer 

• Cambridge University Press 

• Oxford University Press 

• Wolters Kluwer 

 

Nyertes ajánlattevő köteles használatra vonatkozó statisztikai adatokat címenként szolgáltatni 

Ajánlatkérő számára évente legalább 24 alkalommal. 

Nyertes ajánlattevő köteles közös platformot biztosítani az alábbi kiadók által forgalmazott e-

könyvekhez: 

• Taylor and Francis 

• Wiley 

• De Gruyter 

• Brill 

• Springer 

• Cambridge University Press 

• Oxford University Press 

• Wolters Kluwer 

 

Nyertes ajánlattevő köteles állandó személyes, magyar nyelvű kapcsolattartó(ka)t kijelölni. Ajánlattevő 

köteles internet-alapú ügyintézést biztosítani. 
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Ajánlatkérő az Eseti megrendelésben rögzíti a hozzáférés biztosításának időtartamát (határozott vagy 

határozatlan idejű), és adott esetben a használat korlátozásának mértékét. 
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SZERZŐDÉSTERVEZET 

ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS 

1. RÉSZ / 2. RÉSZ 

Keretszerződés száma:……………… 

 

I.            A KERETSZERZŐDÉST KÖTŐ FELEK 

       a továbbiakban: Fél, illetve együttesen: Felek 

Eötvös Loránd Tudományegyetem  – a továbbiakban: Vevő  

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 utca 21-23. 

Képviseletében eljárnak: Dr. Scheuer Gyula Kancellár 

Kapcsolattartó: 

Név: Székelyné Török Tünde 

Cím: 1053 Budapest, Ferenciek tere 6. 

Telefon: +36-1/411-6500/3434 

E-mail: szekely.tunde@lib.elte.hu 

 

………………………. -a továbbiakban: Eladó  

Székhely: ……………………………………. 

Törvényes képviselő: ………………………….. 

Cégjegyzék szám: ……………………………… 

Adószám: ………………………………………. 
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Számlavezető bank: ……………………………. 

Számlaszám: ……………………………………. 

Kapcsolattartó: 

Név: ………………… 

Cím: ………………… 

Telefon: …………….. 

Fax: …………………. 

E-mail: ……………… 

 

II. ELŐZMÉNYEK, A KERETSZERZŐDÉS TÁRGYA 

II.1. A Vevő, mint ajánlatkérő az „Magyarországon közvetlenül nem elérhető, külföldi kiadású 

kiadványok beszerzése” tárgyú (EKR elnevezés: Külföldi kiadású kiadványok beszerzése, EKR 

azonosító: EKR000588072021), 2021. … hónap … napján indult, a közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. törvényben (a továbbiakban: Kbt.) rögzített uniós eljárásrendben, a nyílt 

eljárás szabályai szerint közbeszerzési eljárást folytatott le. Jelen Keretszerződés megkötésére 

a fenti közbeszerzési eljárás 2021. … hónap … napján összegezés megküldésével kihirdetett 

eredménye alapján kerül sor. A Felek megállapítják, hogy a lefolytatott közbeszerzési eljárás 1. 

részének /2. részének nyertese az Eladó. 

II.2. [1. rész esetén] A jelen Keretszerződés értelmében az Eladó köteles a jelen Keretszerződés 

hatályba lépését követően folyamatosan, a Felek által előzetesen egyeztetett időpontokban a 

Magyarországon közvetlenül nem elérhető, valamint magyarországi terjesztőtől beszerezhető 

külföldi kiadású tudományos és szakmai sorozat- és egyedi nyomású, vagy könyvárusítási 

forgalomba nem hozott szerzői kiadású, vagy konferenciákon megjelenő, vagy új, kiadóktól 

beszerezhető kiadványok, vagy régi kiadású, kiadóktól vagy a kiadó terjesztőjétől közvetlenül 

már nem beszerezhető, jellemzően antikváriumokon keresztül hozzáférhető könyvek és egyéb 

szakmai dokumentumok (minden, sokszorosítással – kivéve elektronikusan – létrehozott, nem 

időszaki jellegű kiadvány) − a továbbiakban együttesen: „Beszerzés tárgya” − eseti 

megrendelések alapján történő beszerzésére és a Vevő telephelyeire történő szállítására.  

A fent rögzítettek szerint Eladó a Vevő egyes szervezeti egységei, könyvtárai által beszerezni 

kívánt, a Vevő által oktatott és kutatott tudományterületekhez kapcsolódó szakmai és 

tudományos külföldi kiadású, sorozat- és egyedi nyomású, könyvárusítási forgalomba nem 

hozott szerzői kiadású dokumentumok eseti megrendelések alapján történő beszerzésére és 

kiszállítására köteles. / 

[2. rész esetén] A jelen Keretszerződés értelmében az Eladó köteles a jelen Keretszerződés 

hatályba lépését követően folyamatosan, a Felek által előzetesen egyeztetett időpontokban a 

Vevő egyes szervezeti egységei, könyvtárai által beszerezni kívánt, a Vevő által oktatott és 

kutatott tudományterületekhez kapcsolódó szakmai és tudományos külföldi kiadású, 

elektronikusan létrehozott (nem időszaki jellegű) dokumentumok − a továbbiakban együttesen: 

„Beszerzés tárgya” − eseti megrendelések alapján történő beszerzése és az azokhoz való 

hozzáférés biztosítása. 

A Beszerzés tárgya és az Eladó által ellátandó feladatok részletes leírását a jelen Keretszerződés 

mellékletét képező Közbeszerzési dokumentumok (Műszaki leírás) tartalmazzák. 
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II.3.  A Vevő köteles a Beszerzés tárgya átvételére és legfeljebb [1. rész esetén] nettó 200.000.000,- 

Ft, azaz nettó Kettőszázmillió forint + 20 % / [2. rész esetén] nettó 10.000.000,- Ft, azaz 

nettó Tízmillió forint + 20 % mértékű keretösszeg erejéig az Eseti megrendelésekben 

meghatározott, az Eladó jelen Keretszerződés mellékletét képező Ajánlata szerint képzett 

ellenérték V. pontban írtak szerinti megfizetésére. Vevő jogosult a keretösszegtől legfeljebb [1. 

rész esetén] + 20% / [2. rész esetén] + 20% mértékig eltérni (opció). A keretösszeg és az Eseti 

megrendelésekben rögzített ellenérték (a továbbiakban: Konkrét Díj) a Beszerzés tárgya és 

beszerzésük, [1. rész esetén] szállításuk / [2. rész esetén] hozzáférés biztosításának ellenértékét 

is magában foglalja. 

II.4. A Beszerzés tárgya konkrét esetben történő beszerzésére és szállítására Felek, a jelen 

Keretszerződés 1. számú mellékletét képező Eseti megrendelés mintának megfelelő eseti 

megrendelésen kötnek szerződést (a továbbiakban: Eseti megrendelés). Felek rögzítik, hogy 

amennyiben az Eseti megrendelés formátuma/szövegezése a jövőben módosulna, Eladó köteles 

az új formátumú/szövegezésű Eseti megrendelést is elfogadni. 

II.5.  [1. rész esetén] 

Teljesítés határideje a beszerzés helyétől függően:  

a. Nagy-Britannia esetében: 45 naptári nap 

b. Németország: 30 naptári nap 

c. Európai Unió Németországon kívül: 35 naptári nap 

d. USA: 50 naptári nap  

e. bármely egyéb ország: 55 naptári nap 

f. magyarországi terjesztőtől történő beszerzés esetén: 20 naptári nap 

 

[2. rész esetén] 

Teljesítés határideje 5 naptári nap. 

 

A fent rögzített időtartamokon belül Vevő előteljesítést elfogad. 

II.6. Teljesítés helye: a jelen Keretszerződés mellékletét képező Közbeszerzési dokumentumokban 

szereplő telephely listában rögzített telephelyek. A tényleges teljesítési hely az Eseti 

megrendelésben kerül rögzítésre. 

III. A KERETSZERZŐDÉS IDŐBELI HATÁLYA  

III.1. Felek rögzítik, hogy a Keretszerződés annak mindkét Fél általi aláírása napján jön létre és 2021. 

október 1. napján lép hatályba és 48 (negyvennyolc) hónapig terjedő határozott időtartamra 

vagy ezen időtartamon belül a nettó [1. rész esetén] 200.000.000,- Ft, azaz nettó Kettőszázmillió 

forint (+ 20 % mértékű eltérés) / [2. rész esetén] 10.000.000,- Ft, azaz Tízmillió forint (+20% 

mértékű eltérés) keretösszeg eléréséig szól. Amennyiben a Keretszerződés aláírásának napja 

2021. október 1. napját követő időpont, a Keretszerződés mindkét Fél általi aláírása napján lép 

hatályba. 

IV.  TELJESÍTÉS 

IV.1. A Keretszerződés teljesítése során 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.  
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IV.2. A jelen Keretszerződés intézményi hatálya a Vevő oldalán kiterjed az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem Szervezeti- és Működési Szabályzatában meghatározott valamennyi 

igazgatási és szervezeti egységére. 

IV.3. A Felek rögzítik, hogy a Vevő szervezeti egységei nem bírnak önálló jogi személyiséggel, csak 

maga a Vevő, így az adott Beszerzés tárgya vonatkozásában a Keretszerződést is a Vevő köti a 

Közbeszerzési Szabályzatban és a Szerződéskötési Szabályzatban megjelölt képviselői útján, de 

a jogok érvényesítéséért és a kötelezettségek teljesítéséért a szervezeti egységek felelnek. 

IV.4. Az Eladó tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen Keretszerződés Vevőt ír, azon – tekintettel 

arra, hogy jogilag egy személynek minősülnek és elválaszthatatlanok – a Vevő jelen 

Keretszerződésben megjelölt szervezeti egységeit is érteni kell. 

IV.5. Felek rögzítik, hogy a Beszerzés tárgya iránti igény felmerülésekor az Eseti megrendelésnek a 

Vevő által az Eladó részére való megküldését megelőzően elektronikus levél (e-mail) 

formájában előzetesen egyeztetnek a konkrét Eseti megrendelés végleges tartalma (Beszerzés 

tárgya, mennyisége, ellenértéke, stb.) tekintetében. Az előzetes egyeztetés során Eladó az Eseti 

megrendelés teljesíthetőségéről a Vevő általi megkereséstől (az e-mail Vevő általi megküldése 

napjától) számított 5 (öt) munkanapon belül értesíti a Vevőt. A megrendelés teljesíthetősége 

esetén Eladó köteles a hivatalos nettó listaárat írásban (papír alapon, van elektronikus úton, .pdf 

formátumban), dátummal ellátva Vevőnek átadni. 

IV.6.  Vevő a IV.5. pontban rögzített előzetes egyeztetésnek megfelelő tartalmú Eseti megrendelést e-

mail formájában megküldi az Eladó részére, az Eladó pedig köteles azt 3 (három) munkanapon 

belül a Vevő részére szintén e-mail formájában visszaigazolni. Az Eseti megrendelés tehát az 

Eladó által a Vevő részére az Eseti megrendelésről e-mail formájában küldött visszaigazolás 

napján jön létre a Felek között. A konkrét teljesítési határidő az Eseti megrendelés létrejöttétől 

számítottan a II.5. pontban rögzítettek szerint alakul. 

IV.7. Eladó feladata az egyes tudományos konferenciákon és szimpóziumokon megjelenő kiadványok 

eseti, soron kívüli megrendelések alapján történő beszerzése Vevő részére. Eladónak biztosítania 

kell Vevő részére egy kapcsolattartási pontot, amelyen keresztül Vevő ezen irányú soron kívüli 

igényét jelezni tudja, hogy Eladó azonnal intézkedni tudjon az elérhető kiadvány beszerzéséről, 

és Vevő részére történő eljuttatásáról. Eladónak egy olyan kapcsolattartási pontot (fax, e-mail 

vagy telefon) kell megadnia, melyen keresztül a Vevő jelezheti az egyes tudományos 

konferenciákon és szimpóziumokon megjelenő kiadványok eseti, soron kívüli megrendelését.  

IV.8. Eladónak mind a IV.7. pont, mind a jelen Keretszerződés szerinti valamennyi kötelezettség 

tekintetében rendelkeznie kell egy olyan magyar nyelvű kapcsolattartóval, akivel Vevő 

munkanapokon a nyitva tartási időben, de legalább napi 8 órában bármilyen, a jelen 

Keretszerződés teljesítésével kapcsolatos ügyben konzultálhat. A kapcsolattartási pont és a 

kapcsolattartó tekintetében az Eladó jelen Keretszerződés mellékletét képező Ajánlatában 

foglaltak az irányadóak, az alábbiak szerint: 

Kapcsolattartási pont elérhetősége: ………….. 

  Telefonszám: ………….. 

 E-mail cím:………….. 

IV.9. Eladó köteles Vevő felé haladéktalanul, de legkésőbb 2 (kettő) munkanapon belül jelezni, 

amennyiben a IV.8. pontban megadott kapcsolattartási pont adataiban változás következik be. 

Felek rögzítik, hogy a kapcsolattartási pont adataiban bekövetkező változás nem minősül 

szerződésmódosításnak. 
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IV.10. A Felek a teljesítéskor átadás-átvételi eljárást folytatnak le. Az átadás-átvételi dokumentumon 

fel kell tüntetni az átadott konkrét Beszerzés tárgyának megjelölését, mennyiségét és egyéb a 

Felek által lényegesnek tartott adatokat. Az átadás-átvételkor felmerült hibákat, hiányokat és a 

pótlásukra megállapított határidőket az átadás-átvételi dokumentumban fel kell tüntetni, illetve 

egyéb jegyzőkönyvbe kell foglalni. 

IV.11 Eladó köteles a szerződés hatályba lépének kezdetétől 6 (hat) havonta írásbeli tájékoztatást 

küldeni Vevő kijelölt kapcsolattartója számára a megelőző 6 (hat) hónapban történt 

megrendelésekről (szervezti egységenként), azok összegéről és teljesítéséről, és a 

megrendeléssel nem érintett keretösszeg mértékéről. 

Vevő által kijelölt kapcsolattartó: 

Név: Székelyné Török Tünde 

Telefonszám: +36-1/411-6500/3434 

E-mail cím: szekely.tunde@lib.elte.hu 

Vevő köteles haladéktalanul, de legkésőbb 2 (kettő) munkanapon belül írásban jelezni Eladó 

számára, ha a kapcsolattartásra kijelölt adataiban változás következik be. Felek rögzítik, hogy a 

kijelölt kapcsolattartó adataiban bekövetkező változás nem minősül szerződésmódosításnak. 

IV.12. Az Eladó a Keretszerződés mellékletét képező Ajánlatában megjelölt, továbbá a Szerződés 

megkötésének időpontjában a Vevő részére a Kbt. 138. § (3) bekezdése szerint bejelentett 

alvállalkozó igénybe vételére jogosult. Eladó a Szerződés megkötésének időpontjában, majd - a 

később bevont alvállalkozók tekintetében - a Szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles 

előzetesen a Vevőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a Szerződés 

teljesítésében. Vevő alvállalkozó igénybevétele esetén köteles megadni az alvállalkozó 

megnevezésén túl az alvállalkozó elérhetőségét és a képviseletre jogosult személyt. Eladó jelen 

szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a 

közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót. 

IV.13. Az Eladó a Kbt. 138. § (2) bekezdése alapján a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában 

részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (7) szerint az eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak 

megfelelően, valamint a 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe 

venni. E szervezetek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más 

(ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha az Eladó e 

szervezet nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel 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 egyenértékű módon megfelel - azoknak az alkalmassági követelményeknek, 

amelyeknek az Eladó a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel együtt felelt meg. 

IV.14. Az Eladó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:148. § 

(1) bekezdése alapján úgy felel az általa igénybe vett alvállalkozók, vagy bármely közreműködő 

magatartásáért és szerződésszerű teljesítéséért, mintha maga járna el, míg a jelen Szerződés 

szerinti feladat teljesítését ellátó alkalmazottai tekintetében a Ptk. 6:540. § szerint vállal 

kötelezettséget és felelősséget. 

IV.15. Eladó kifejezetten vállalja, hogy a Kbt. 136. § (1) bekezdésében írtaknak megfelelően nem fizet, 

illetve számol el a Keretszerződés 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 az Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére 

alkalmasak. 
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IV.16. Eladó kifejezetten vállalja továbbá, hogy a Keretszerződés teljesítésének teljes időtartama alatt 

tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése 

szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti. 

V. VÉTELÁR, FIZETÉSI FELTÉTELEK 

V.1. Az Eseti megrendelésben rögzített vételár (Konkrét Díj) a Vevő által megrendelt Beszerzés 

tárgya ellenértéke és mennyisége valamint az alább rögzített díjak (kedvezmény/ár növelésének 

mértéke) figyelembe vételével kerül rögzítésre az alábbiak szerint. 

Felek rögzítik, hogy: 

[1. rész esetén] 

1. Hivatalos kiadói listaárral rendelkező könyvek, egyéb dokumentumok (kivéve 

antikvár darabok és magyarországi terjesztővel rendelkező kiadványok) esetében 

Eladó a hivatalos nettó listaárából az alábbi mértékű kedvezményeket adja, ha a 

kiadvány beszerzési helye: [nyertes ajánlat szerint kitöltendő] 

a. Nagy-Britannia …% 

b. Németország …% 

c. Európai Unió Németországon kívül …% 

d. USA (%) …% 

e. bármely egyéb ország …% 

 

2. Magyarországi terjesztővel rendelkező könyvek, egyéb dokumentumok (kivéve 

antikvár darabok) esetében Eladó a magyarországi nettó listaárából, illetve több 

terjesztő esetén a külföldi nettó listaárból az alábbi mértékű kedvezményt adja: 

…% 

3. Antikvár könyveknek az értékesítő antikvárium által megjelölt eladási árát Eladó az 

alábbi mértékben emeli meg: 

…% 

 

[2. rész esetén] 

1. Elektronikusan létrehozott kiadványok (jellemzően e-könyvek) esetében Eladó az 

alábbi mértékű kedvezményt adja a hivatalos nettó listaárából 

…% 

Amennyiben Vevő olyan e-könyvek, dokumentumok beszerzését kéri, amelyek 

akciós áron szerezhetők be, a kedvezményt a központi kedvezményből kell megadni, 

azaz ez az ár minősül listaárnak. 

 

A Vevő a Konkrét Díjat az Eseti megrendelés Keretszerződésben és az Eseti megrendelésben 

meghatározott módon és tartalommal való teljesítését követően, a hatályos számviteli 

szabályoknak megfelelően kiállított számla kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül, 

átutalással teljesíti az Eladó jelen Keretszerződésben (Eseti megrendelésben) feltüntetett 

bankszámlájára a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint. 
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V.2 Az Eladó a Konkrét Díjról megrendelésenként jogosult számla benyújtására. Eladó a vevői 

teljesítésigazolás kézhezvételét követő hét (7) munkanapon belül köteles a számlát kiállítani és 

a Vevő részére átadni.  

V.3. A keretösszeg és a Konkrét Díj összege végleges, a Keretszerződés és az Eseti megrendelés 

tartamára rögzített összegek, a Keretszerződés és az Eseti megrendelés hatálya alatt semmilyen 

okból nem emelhetők, és amelyek tartalmaznak valamennyi, a Keretszerződés és az Eseti 

megrendelés teljesítésével összefüggő díjat és költséget. A keretösszeg és a Konkrét Díj 

tartalmazza a szállítási költséget, és valamennyi járulékos költséget/díjat. Eladó a keretösszegen 

és a Konkrét Díjon felül többletdíjat nem követelhet. Eladó semmilyen jogcímen nem jogosult 

előlegre. 

V.4. A Vevő részéről az Eseti megrendelésben megjelölt személy(ek) vagy az által(uk) 

meghatalmazott személy jogosult a teljesítés igazolására. A Vevő köteles megvizsgálni a 

Beszerzés Tárgyát és amennyiben a teljesítést vagy az erről szóló értesítést követő legfeljebb 15 

(tizenöt) nap alatt sem fedez fel olyan hibát, amely miatt a teljesítés nem lenne elfogadható, 

köteles kiállítani a teljesítés igazolását a Kbt. 135. § (1) bekezdése alapján.    

V.5. A számla benyújtásának helye a teljesítés helye, míg a számlázási cím a Vevő székhelye (1053 

Budapest, Egyetem tér 1-3. szám). A számla teljesítésigazolással együtt nyújtható be. 

V.6. A számla késedelmes kiegyenlítése esetén az Eladó jogosult a Ptk.-ban meghatározott késedelmi 

kamat illetve behajtási költségátalány felszámítására.  A fizetési késedelemre a Ptk. 6:155. §-

ban foglaltak az irányadóak. 

V.7. A szerződéses vételár − számviteli szabályoknak megfelelően kiállított − számlája 

teljesítésigazolással nyújtható be. A számla benyújtásával és kifizetésével kapcsolatban az 

adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény rendelkezési irányadók.  

V.8. A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapján külföldi adóilletőségű Eladó köteles a Keretszerződéshez 

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. 

V.9. Vevő a Kbt. 135. § (6) bekezdése alapján a Keretszerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő 

tartozásával szemben csak az Eladó által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be. 

V.10. Az ellenérték megfizetésére a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései, a Kbt. 135. § (5) bekezdése, a 

2011. évi CXCV. törvény, a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet továbbá valamennyi vonatkozó 

jogszabály rendelkezései az irányadóak.  

V.11. Felek rögzítik, hogy a Beszerzés tárgya ellenértékének átszámítása devizáról forintra a Felek 

között az Eseti megrendelés IV.6. pontban rögzítettek szerinti létrejövetel napján (az Eseti 

megrendelés az Eladó által a Vevő részére az Eseti megrendelésről e-mail formájában küldött 

visszaigazolás napján jön létre a Felek között) érvényes MNB középárfolyam alapján történik, 

amelyet a számlán fel kell tüntetni. 

VI. A SZERZŐDÉSSZEGÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEI 

VI.1. Vevő kötbér fizetési kötelezettséget a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésében rögzítettekre tekintettel 

olyan okból megvalósuló szerződésszegés esetén írhat elő, amelyért Eladó felelős. Vevő a jelen 

Keretszerződés VI. pontjában rögzítettek szerint: a Keretszerződés tekintetében meghiúsulási, 

az Eseti megrendelések tekintetében: késedelmi, valamint meghiúsulási kötbér követelésére 

jogosult. 

VI.2.  Késedelem 
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VI.2.1. A Vevő késedelembe esik, ha 

 – az Eseti megrendelésben írt Konkrét 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 az Eladó szerződésszerűen 

teljesíteni tudjon.  

VI.2.2.  A Vevő köteles megtéríteni az Eladónak 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.  

VI.2.3.  Az Eladó késedelmesen teljesít: 

– ha a jelen Keretszerződésben és annak mellékleteiben, az Eseti megrendelésben megállapított 

teljesítési idő eredménytelenül eltelt, 

– más esetekben, ha kötelezettségét a Vevő felszólítására (a Vevő által megjelölt ésszerű 

határidőn belül) nem teljesíti. 

VI.2.4. Az Eladó köteles megtéríteni a Vevőnek a késelemből eredő kárát, kivéve, ha az Eladó 

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. Vevő a késedelembe esés első napján – figyelembe véve Vevő hivatali munkarendjét 

– köteles az Eladót felszólítani a teljesítésre. Az Eladó jelen Keretszerződés és az Eseti 

megrendelés szerinti kötelezettségek teljesítésének késedelme esetén a Vevő késedelmi kötbérre 

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

érintett Beszerzés tárgya (adott kiadvány) 1 %-a. Felek rögzítik, hogy amennyiben az Eladó 

késedelme meghaladja a 20 nap időtartamot, Vevő a jelen Keretszerződés VI.5.1. pontjában 

foglaltak szerint – mint súlyos szerződésszegési okként – jogosult a késedelemmel érintett 

Beszerzés tárgya megrendelésétől elállni illetve a késedelemmel érintett Beszerzés tárgya 

megrendelését felmondani. Elállás illetve felmondás esetén Vevő a jelen Keretszerződés VI.5. 

pontjában foglaltak szerint meghiúsulási kötbérre jogosult, amely érvényesítése esetén Vevő 

nem érvényesítheti a késedelmi kötbért. 

VI.2.5. A Vevő a késedelmi kötbért jogosult számla kibocsátása útján érvényesíteni, illetve a Kbt. 135. 

§ (6) bekezdése szerinti esetben választása szerint azt az Eladó számlájába beszámítani. 

VI.2.6.  A Vevő – függetlenül attól, hogy az Eladó a késedelmét kimentette-e – követelheti a teljesítést 

(a késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti Eladót a teljesítés alól), vagy ha a késedelem 

következtében a késedelemmel érintett Beszerzés tárgya megrendelésének teljesítéséhez fűződő 

érdeke megszűnt elállhat annak megrendelésétől illetve felmondhatja annak megrendelését - a 

VI.5.1.pontban foglaltak szerint -. Az Eladó késedelme a Vevő egyidejű késedelmét kizárja. 

VI.3. Hibás teljesítés 

VI.3.1. Az Eladó szavatosságot vállal azért, hogy jelen Keretszerződésben és az Eseti megrendelésben 

meghatározott Beszerzés tárgya és az Eladó által ellátott valamennyi feladat megfelel a 

jogszabályokban, a Vevő Ajánlati Felhívásában, a Közbeszerzési Dokumentumokban (különös 

tekintettel a Műszaki leírásban), az Eladó Ajánlatában, a jelen Keretszerződésben, az Eseti 

megrendelésben valamint a vonatkozó szabványokban meghatározott minőségi és egyéb 

követelményeknek, illetve rendeltetésszerű használatra továbbá a célzott hatás kiváltására 

alkalmasak.  

VI.3.2. Az Eladó hibásan teljesít, ha a jelen Keretszerződésben és az Eseti megrendelésben 

meghatározott Beszerzés tárgya és az Eladó által ellátott valamennyi feladat a VI.3.1. pontban 
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meghatározott követelményeknek nem felel meg. Hibás teljesítés esetén Eladó a Vevő 

felszólításában meghatározott ésszerű határidőn belül köteles biztosítani a hiba jellegétől 

függően a hiba kijavítását/kicserélést. Amennyiben a hibás teljesítés észlelése körében a Felek 

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

költségeit az Eladó köteles megtéríteni.  

VI.4. A hibás teljesítésre, a szavatosságra egyebekben a Ptk. rendelkezései irányadók. 

VI.5. Meghiúsulás 

VI.5.1. Vevő az alábbi súlyos szerződésszegési esetekben a Keretszerződést/Eseti megrendelést 

felmondhatja illetve a Keretszerződéstől/Eseti megrendeléstől elállhat és ezen esetekben Vevő 

meghiúsulási kötbér érvényesítésére jogosult: 

– ha a teljesítés során nyilvánvalóvá válik, hogy az Eladó az Eseti megrendelés teljesítését csak 

olyan számottevő késéssel, illetve hibásan tudja elvégezni, hogy a Vevőnek a Ptk. 6:140. § (1) 

bekezdés szerint az Eseti megrendelés teljesítéséhez fűződő érdeke megszűnt, illetve a 

Keretszerződés tekintetében, ha az Eladó rendszeresen/visszaélésszerűen több (minimum 

évente 6 alkalommal) Eseti megrendelést késedelemmel vagy hibásan teljesít; 

– a késedelemmel érintett Beszerzés tárgya tekintetében: a késedelmi kötbér maximális 20 % 

mértékének elérését követően (ide nem értve azt az esetet, ha a Vevőnek a késedelemmel érintett 

adott Beszerzés tárgya teljesítéséhez fűződő érdeke nagyobb);  

– amennyiben az Eladó jelen Keretszerződés/Eseti megrendelés teljesítését jogos ok nélkül 

megtagadja, illetve olyan okból, amelyért felelős, nem teljesíti azokat; 

– ha a felmondásra, illetve elállásra az Eladó (más) súlyos szerződésszegése adott okot (Súlyos 

szerződésszegésnek tekintik a Felek, ha a szerződésszegő magatartás következtében a 

Keretszerződés/Eseti megrendelés tárgyának jelentős, meghatározó része nem teljesül). 

VI.5.2. A meghiúsulási kötbér mértéke a VI.5.1. pontban rögzítettek szerinti felmondás illetve elállás 

esetén az Eseti megrendelés tekintetében a Konkrét Díj 30 %-a, illetve a késedelemmel érintett 

Beszerzés tárgya ellenértékének 30 %-a, míg a Keretszerződés vonatkozásában a keretösszeg 

30 %-a. 

VI.5.3. A Vevő a meghiúsulási kötbért jogosult számla kibocsátása útján is érvényesíteni, illetve a Kbt. 

135. § (6) bekezdése szerinti esetben választása szerint azt az Eladó számlájába beszámítani. 

Felmondás illetve elállás és meghiúsulási kötbér érvényesítése esetén a Vevő többé nem 

követelheti a Keretszerződés/Eseti megrendelés teljesítését az Eladótól. Vevő nem jogosult a 

késedelmi kötbér mellett a meghiúsulási kötbér egyidejű megfizetésének követelésére.   

VI.6. A Vevő a kötbérek mellett érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát. A Felek rögzítik, hogy 

bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Vevő részéről nem 

értelmezhető joglemondásként azon igényről, amelyeket a Vevő szerződésszegés esetén 

érvényesíthet. 

VI.7. Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő a Kbt. 142. § (1)-(2) bekezdései alapján köteles a 

szerződésszegésből eredő igényeket érvényesíteni és azt dokumentálni. 

VI.8. Vevő tájékoztatja Eladót, hogy a Kbt. 142. § (5) bekezdése alapján Vevő köteles bejelenteni a 

Közbeszerzési Hatóságnak, ha az Eladó jelen Keretszerződésben rögzített kötelezettségeit 

súlyosan megszegi és ez a Keretszerződés felmondásához, attól való elálláshoz, kártérítés 

követeléséhez, vagy egyéb a Keretszerződésben rögzített jogkövetkezmény érvényesítéséhez 

vezetett, valamint, ha az Eladó olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben 

a Keretszerződés lehetetlenülését okozta. 
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VII. A KERETSZERZŐDÉS ÉS AZ ESETI MEGRENDELÉSEK MÓDOSÍTÁSA ÉS MEGSZŰNÉSE 

VII.1. A Felek rögzítik, hogy a jelen Keretszerződés és az Eseti megrendelés kizárólag a Kbt. 141. § 

rendelkezéseinek megfelelően írásban módosítható. 

VII.2. A jelen Keretszerződés és az Eseti megrendelés megszűnik: 

a) azok teljesítésével, 

b) a keretösszeg elérésével, 

c) határozott időtartam elteltével, 

d) a teljesítés lehetetlenné válásával, 

e) az Eladó súlyos szerződésszegése estén a VI.5. pontban foglaltak szerint, a Vevő általi 

elállás/felmondása útján, 

f) a Vevő súlyos szerződésszegése esetén a VII.4. pontban foglaltak szerint, az Eladó általi 

elállás/felmondás útján, 

g) vis maior esetén, 

h) ha az Eladó ellen felszámolási eljárás indul, vagy az Eladó elhatározza végelszámolását, 

illetve ha az Eladó jogutód nélkül megszűnik.  

VII.3. Vis maiornak tekintik a Felek azokat az akaratukon kívül álló, egyik Félnek sem felróható 

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

amelyek jelen Keretszerződés hatályba lépését megelőzően álltak elő – és amelyek 

megakadályozzák a Keretszerződés 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 Keretszerződést felmondani, vagy 

a Keretszerződéstől elállni. 

VII.4.  Amennyiben a Vevő a jelen Keretszerződésben és az Eseti megrendelésben vállalt lényeges 

kötelezettségét súlyosan megszegi, és azt nem orvosolja az Eladó felszólításának 

kézhezvételétől számított 10 napon – illetve a Felek közös  megegyezése alapján megállapított 

ésszerű határidőn – belül, Eladó jogosult a Keretszerződéstől/Eseti megrendeléstől elállni illetve 

a Keretszerződést/Eseti megrendelést felmondani a Vevőhöz intézett írásbeli nyilatkozattal, 

amely esetben a felmondás/elállás napja a nyilatkozat Vevő részére igazolt közlésének a napja. 

VII.5. Vevő 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) az Eladó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az Eladó 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. 

VII.6. Vevő köteles a Szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a 

Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy az Eladó tekintetében a közbeszerzési 

eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 
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VII.7. A Vevő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, 

amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha 

az Eladóban 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 az Eladó 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. 

VII. 8. A Keretszerződés/Eseti megrendelés felmondására illetve a Keretszerződéstől/Eseti 

megrendeléstől való elállásra a jelen Keretszerződés rendelkezései valamint a Ptk. szabályi az 

irányadóak. 

VII.9. A Felek titoktartással, jogvitákkal és közlésekkel kapcsolatos jogai és kötelezettségei a jelen 

Keretszerződés/Eseti megrendelés bármilyen okból történő megszűnését követően is 

fennmaradnak, és kötelező érvényűek a Felekre. A Keretszerződés/Eseti megrendelés bármilyen 

okból történő megszűnése esetén a Felek kötelesek haladéktalanul elszámolni egymással a Ptk. 

vonatkozó szabályai szerint. 

 

VIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

VIII.1. A Felek a jelen Keretszerződés létrehozása és teljesítése kapcsán tudomásukra jutott adatokat 

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

VIII.1.1. Amennyiben a Keretszerződés 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. 

VIII.1.2. A Felek kötelezik magukat arra, hogy védik és őrzik a jelen Keretszerződés 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 Keretszerződés 

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 Keretszerződéses kötelezettségük teljesítése során az 

adatokhoz, információkhoz, dokumentumokhoz hozzá kell jussanak, vagy egyébként 

hozzáférhetnek, megfelelő titoktartási nyilatkozatot tesznek, mielőtt a jelen Keretszerződéssel 

kapcsolatos tevékenységüket megkezdenék, illetve az adatvédelmet megfelelően biztosítják, 

végrehajtják az adatvédelemhez szükséges védelmi, biztonsági intézkedéseket.  

VIII.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. 

VIII.1.4. Az Eladó tudomásul veszi, hogy az Állami Számvevőszék vizsgálhatja az államháztartás 

alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereinek vagyonát 

érintő Keretszerződéseket a Vevőnél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve 
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amelyek a Keretszerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a Keretszerződés teljesítésében 

közreműködő valamennyi gazdálkodó szervezetnél. 

VIII.1.5. Az Eladó tudomásul veszi, hogy a jelen Keretszerződés lényeges tartalmáról szóló 

tájékoztatást, illetve a nyilvánosságra hozatalt a Vevő 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. 

VIII.1.6. A Felek felelősséggel tartoznak minden olyan kárért, amely a VIII.1. pontban körülírt 

adatkezelési, titoktartási kötelezettségük megszegéséből származik. 

VIII.2. Eladó az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 

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

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

1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. 

VIII.3. A szerződő Felek a jelen Keretszerződésből fakadó vitáikat mindenekelőtt békés úton kísérlik 

meg rendezni.  

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

amelyet képviselőik aláírnak. 

VIII.5. A jelen Keretszerződés elválaszthatatlan részét képezik a következő mellékletek:   

1. számú melléklet: Eseti megrendelés minta 

2. számú melléklet: Eladó átláthatósági nyilatkozata 

 

A jelen Keretszerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek azok fizikai 

csatolása nélkül is: 

Ajánlati Felhívás 

Közbeszerzési Dokumentumok (Műszaki leírás) 

Ajánlat 

 

VIII.6.  Az Eladó Cégjegyzékbe bejegyzett, hatályos adatairól a Vevő a www.e-cegjegyzek.hu 

weboldalon található adatok megtekintésével győződött meg. A jelen Keretszerződés 

mellékletei a Keretszerződés elválaszthatatlan részeit képezik, a jelen Keretszerződés csak 

annak mellékleteivel együtt érvényes és értelmezhető. Abban az esetben, ha a Keretszerződés 

tárgyának részletes leírását tartalmazó melléklet a jelen Keretszerződésben szabályozott 

kérdésben a Keretszerződéssel ellentétes rendelkezést tartalmaz, az értelmezés során a 

Keretszerződésben írtak a melléklet tartalmát megelőzik. 

VIII.7. A Felek kötelesek egymással együttműködni és egymást a jelen Keretszerződést érintő 

kérdésekről a lehető leghamarabb tájékoztatni. 

VIII.8. A jelen Keretszerződés szerint szükséges valamennyi nyilatkozatot a Felek írásban (postai vagy 

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

megszűnésével kapcsolatos nyilatkozatok kizárólag postai úton kézbesíthetők. A jelen 

Keretszerződéssel kapcsolatos írásbeli nyilatkozatok akkor is szabályszerűen közöltnek 

tekintendők, ha a címzett az átvételt megtagadta, vagy a küldeményt nem vette át. Ilyen esetben 
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a kézbesítés időpontja az átvétel megtagadásának napja, illetve a kézbesítés eredménytelen 

megkísérléséről szóló postai jelentés napja. 

VIII.9. A Felek titoktartással, jogvitákkal és közlésekkel kapcsolatos jogai és kötelezettségei a jelen 

Keretszerződés alapján létrejött Keretszerződések bármilyen okból történő megszűnését 

követően is fennmaradnak, és kötelező érvényűek a Felekre.  

VIII.10.  A jelen Keretszerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Kbt., valamint az egyéb 

kapcsolódó jogszabályok rendelkezései irányadóak. 

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

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

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

  

………………………………… 

Dr. Scheuer Gyula 

      kancellár 

  Vevő részéről 

………………… 

 

Eladó részéről 

 

A Keretszerződés szerinti díjak kifizetésére az ELTE Keretszerződés hatályára tekintettel irányadó adott 

éves költségvetésének megfelelő előirányzata, az NVKP_16., az OTKA K_16 és PD_16. pályázatok, 

illetve a Keretszerződés hatálya alatt felmerülő egyéb pályázatok, támogatások fedezetet nyújtanak. 

 

Budapest, 202…………….. 

Pénzügyi ellenjegyző: 

 

………………………………… 

Rozgonyi Miklós 

gazdasági főigazgató 
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1. SZÁMÚ MELLÉKLET - ESETI MEGRENDELÉSMINTA 

 

Eötvös Loránd Tudományegyetem 

1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. 

Nyilvántartási szám: FI80798 (Intézményi azonosító) 

Adószám: 15308744-2-41 

Számlavezető bank: Magyar Államkincstár 

Számlaszám: 10032000-01426201-00000000 

 

Eladó:  

...............................................,  

székhely:................................,  

adószám: ........................., 

 

Beszerzési megrendelés 

Megrendelésszám: 

Beszerző/Telefon 
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Tisztelt Címzett! 

 

Megrendelem Önöktől a következő termékek / szolgáltatások teljesítését: 

 

……… c. kiadvány …. ,- Ft + ÁFA ár* (tetszőleges számú sorral bővíthető) 

Szerző: ….. 

Cím: ….. 

Kiadás helye: …. 

Kiadó: …. 

Év: …. 

ISBN (vagy más azonosító): …. 

 

Tétel  Megnevezés  Mennyiség ME Egységár Nettő érték   ÁFA 

A kért szállítási határidő:  

Szállítás / teljesítés helye: 

Nettó összérték   HUF 

Bruttó összérték HUF 

Fizetési feltétel: a számla kézhezvételét követően 30 napon belül 

Számlapostázási cím: 

Számlázási cím: 

Kapcsolattartó: 

 

Kérem Önöket, hogy a megrendelésünket 3 munkanapon belül visszaigazolni szíveskedjenek, mivel a 

teljesítést csak a visszaigazolásuk után áll módunkban befogadni. 

Kérem Önöket, hogy a kiállított számlájukon hivatkozzanak a megrendelésszámra, mivel ennek 

hiányában a számlát azonosítás céljából vissza kell küldenünk. 

 

Dátum: ……..       Dátum:….. 

 

Tisztelettel: 

 

………………..      ………………….. 

Pénzügyi ellenjegyző      Kötelezettségvállaló 

 

 

…….., mint Eladó az Eseti megrendelést a mai napon …. HUF + ÁFA =… HUF összértékben 

visszaigazolom. 

 

Nyilatkozom, hogy a jogszabályok alapján átlátható szervezetnek minősülök. 

 

Dátum: ……….   

Cégszerű aláírás: ……………… 
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2. SZÁMÚ MELLÉKLET – ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT 

 

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT 

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésében 
előírt kötelezettség teljesítéséhez belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 

rendelkező gazdálkodó szervezetek részére 
Alulírott 

Családi és keresztnév:    
Születési név:      
Anyja születési neve:     
Születési helye, ideje:    

mint a 
Gazdálkodó szervezet teljes neve:   
Székhelye:      
Adószáma:       
Cg. száma/nyilvántartásba vételi száma:  

törvényes képviselője – polgári és büntetőjogi felelősségem teljes körű tudatában – nyilatkozom, hogy 

az általam képviselt szervezet (továbbiakban: Szervezet) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 41. § (6) bekezdésnek megfelelően a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § 

(1) bekezdés 1. b) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül, ennek megfelelően: 

a) Tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa 

megismerhető. 

b) Az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes 

államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban 

rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló 

egyezménye van. 

c) Nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött 

külföldi társaságnak. 

d) A Szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy 

szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet 

tekintetében az a), b) és c) pont szerinti feltételek fennállnak. 

Tudomásul veszem, hogy az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem), mint 

költségvetési szerv csak átláthatónak minősülő szervezettel köthet érvényesen visszterhes szerződést, 

illetve létrejött ilyen szerződés alapján csak átláthatónak minősülő szervezetnek teljesíthet kifizetést. 

Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis. 

Jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok ahhoz az Egyetemmel kötendő szerződésből eredő 

követelések elévüléséig az Egyetem a jelen nyilatkozatban rögzített adatokat kezelje. 

Kelt: ………2021.……………………………………………. 

                      (cégszerű aláírás) 

                

_____________________________ 

         Képv. szervezet neve  
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KÖZBESZERZÉSI IRATMINTÁK 

 

 

Borítólap 

 

 

 

 

„AJÁNLAT” 

 

 

„Eredeti példány” 

 

 

 

 

 

 

A közbeszerzési eljárás tárgya:  

 

„Magyarországon közvetlenül nem elérhető, külföldi kiadású kiadványok beszerzése”  

 

tárgyú közbeszerzési eljárás 

 

EKR elnevezés: Külföldi kiadású kiadványok beszerzése, EKR azonosító: ……………… 

 

 

 

Ajánlattevő neve: 

Székhelye: 
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Tartalomjegyzék 

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

Dokumentum megnevezése Formátumkövetelmény 

Borítólap pdf egyszerű elektronikus 

másolat, vagy fokozott 

biztonságú elektronikus 

aláírással ellátott dokumentum 

Tartalomjegyzék 

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

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

Nyilatkozat változásbejegyzésről – nemleges tartalommal is elektronikus űrlap 

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

tartalommal 

elektronikus űrlap 

Nyilatkozat Kbt. 66. § (6) bek. (Alvállalkozók bevonásáról szóló 

nyilatkozat) 

elektronikus űrlap 

Nyilatkozat Kbt. 65. § (7) bek. szerint más szervezet 

kapacitására történő támaszkodásról 

elektronikus űrlap 

Egységes európai közbeszerzési dokumentum elektronikus űrlap 

Aláírási címpéldány(ok) 

• Ajánlattevő(k) részéről; 

 

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 

Adott esetben: Megállapodás közös ajánlattételről 

Adott esetben: a nem Magyarországon letelepedett gazdasági 

szereplőnek a hatályos adatait tartalmazó, a gazdasági 

szereplő letelepedése szerinti ország jogrendszere szerinti 

cégjegyzék adatok másolata - adott esetben 

Adott esetben: Meghatalmazás  

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 
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cégjegyzésre jogosult képviselőjének felhatalmazása alapján 

más személy írja alá 

Adott esetben: Cégbírósághoz (vagy az ajánlattevő 

országában a cég-változásbejegyzési jogköröket gyakorló 

szervhez) benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak 

érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás - 

amennyiben a cégkivonat szerint a cégügyében el nem bírált 

módosítás van folyamatban – adott esetben 

pdf egyszerű elektronikus 

másolat, vagy fokozott 

biztonságú elektronikus 

aláírással ellátott dokumentum 

Adott esetben: 

– A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan 

szerződéses vagy előszerződésben vagy más formában 

vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat, amely 

alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges 

erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés 

teljesítésének időtartama alatt.  

– Aláírási címpéldány 

– – Meghatalmazás 

 

pdf egyszerű elektronikus 

másolat, vagy fokozott 

biztonságú elektronikus 

aláírással ellátott dokumentum 

Nyilatkozat az idegen nyelvű dokumentumok 

szöveghűségéről, felelős fordításáról – adott esetben 

Üzleti titok körének meghatározása – adott esetben  

elektronikus űrlap 

Üzleti titok indokolása – adott esetben pdf egyszerű elektronikus 

másolat, vagy fokozott 

biztonságú elektronikus 

aláírással ellátott dokumentum 
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Felolvasólap – (Ajánlati adatlap) 

Az EKR-ben az Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a 

Felolvasólap mintáját, amelyet az Ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat 

részeként kitölteni. 

A Felolvasólapon az EKR a regisztrált felhasználó által korábban már megadott adatokat (Ajánlattevő 

nevét, székhelyét, (lakóhelyét), cégjegyzékszámát, adószámát és a cégjegyzésre jogosult személy(ek) 

nevét.) automatikusan feltünteti.  

Közös ajánlattétel esetén, a felolvasólapon valamennyi Ajánlattevő nevét, székhelyét és a cégjegyzésre 

jogosult személy nevét meg kell adni, ennek keretében csak azoknak a cégjegyzésre jogosult 

személyeknek kell megadni a nevét, akik az ajánlatot aláírják, vagy meghatalmazást adtak az aláírásra.  

A kapcsolattartásra kijelölt személy és elérhetőségeinek meghatározásakor figyelemmel kell lenni arra, 

hogy az Ajánlatkérő által létrehozásra kerülő és Ajánlattevők felé irányuló dokumentumok (pl.: 

hiánypótlási felhívás) az eljárás során, az EKR rendszer kizárólag a regisztrált elérhetőség(ek)re fogja 

küldeni az értesítőt az elérhető dokumentumokkal kapcsolatban. 

A Felolvasólapot az EKR-ben található elektronikus űrlap formában kell benyújtani. 
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Megállapodás közös ajánlattételről 

(Minimális tartalmi elemek – adott esetben) 

 

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

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

mint Ajánlattevő (továbbiakban Felek) között, az Eötvös Loránd Tudományegyetem által a 

„Magyarországon közvetlenül nem elérhető, külföldi kiadású kiadványok beszerzése” tárgyú 

közbeszerzési eljárás … ajánlati része(i) keretében közös ajánlatot teszünk. 

Alulírottak, a fenti tárgyban indított közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő szerződés 

teljesítésével kapcsolatban a nyertességük esetén megkötendő szerződés fontosabb tartalmi 

kérdéseiben – előzetesen – az alábbi megállapodást kötik: 

1. Képviselet 

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

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

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

kapcsolattartásra, az ajánlat aláírására a közös Ajánlattevő részéről 

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

jogosult. Elérhetőségei: 

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

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

 

2. Felelősségvállalás 

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

dokumentumokban foglalt valamennyi feltételt megismerték, megértették és azokat elfogadják. 

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

vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért korlátlan és egyetemleges felelősséget vállalnak az 

ajánlatkérő irányában. 

Felek a jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszik, hogy az ajánlattételi határidő lejárta után 

gazdasági szereplő kiválása esetén a fennmaradó gazdasági szereplők akkor vehetnek részt az eljárás 

további részében, ha továbbra is megfelelnek az eljárásban előírt valamennyi alkalmassági feltételnek 

és a változás nem jár a verseny tisztaságának sérelmével. 

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. 
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3. A Szerződés teljesítésének irányítása, feladatmegosztás 

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

Ajánlattevő vezetőjének szerepét a ………………….……………. (cégnév) látja el, amelynek 

cégjegyzésre jogosult képviselője: ……………………………………. (név/nevek), aki(k) a közös 

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

jognyilatkozatot tehet(nek) a szerződés teljesítése során. 

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

Feladat Cég 

  

  

  

 

A Felek álláspontjukat a kijelölt megbízottak útján egyeztetik. 

 

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

nélkül elfogadják és cégszerű aláírással hitelesítik. 

 

Kelt…………………, ………..év…………..hó……….nap 

 

 

 

……………………………………………….. 

/cégszerű aláírás/ 

……………………………………………….. 

/cégszerű aláírás/ 
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Meghatalmazás2 

(adott esetben) 

 

 

 

Alulírott/alulírottak …………………………..………………………..…. meghatalmazom/meghatalmazzuk 

………………………………………………….....…. (a meghatalmazott/meghatalmazottak neve/nevei) 

hogy ……………………………...……………………………………..………………….. (az ajánlattevő 

megnevezése) nevében a „Magyarországon közvetlenül nem elérhető, külföldi kiadású 

kiadványok beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás … ajánlati része(i) tekintetében kötelezettséget 

vállaljon. 

 

 

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

 

 

 

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

meghatalmazott/meghatalmazottak                  meghatalmazó/meghatalmazók 

  aláírása       cégszerű aláírása 

  

 

Tanúk: 

 

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

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

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

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

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

 
 
  

 

2  Amennyiben az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írták alá, az általuk aláírt 
meghatalmazást is csatolni kell az ajánlathoz. A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is, vagy 
az ajánlathoz csatolni kell a meghatalmazott aláírási címpéldányának másolati példányát. A meghatalmazás tárgya a 
kötelezettségvállaláson kívül lehet, pl. nyilatkozattétel, oldalszignálás kapcsolattartás, stb. Amennyiben a felsorolt feladatokkal 
más-más személyt bíznak meg, akkor ennek függvényében külön-külön meghatalmazást kell a megadott minta szerint az 
ajánlatnak tartalmaznia! A meghatalmazást adó ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője/képviselői aláírási címpéldányának 
eredeti vagy hiteles másolatát a meghatalmazáshoz csatolni kell! 
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Nyilatkozat az idegen nyelven kiállított dokumentumok magyar nyelvre 
fordításának az eredetivel való egyezőségéről (szöveghűségéről)3 

(adott esetben) 

 

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

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

kötelezettségvállalásra jogosulja/jogosultjai kijelentem/kijelentjük, hogy a „Magyarországon 

közvetlenül nem elérhető, külföldi kiadású kiadványok beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás 

… ajánlati részé(ei)ben benyújtott ajánlatunkban elhelyezett idegen nyelven kiállított 

okirat/dokumentum/igazolás/nyilatkozat magyar fordítása az eredeti szöveggel megegyező (szöveghű).  

 

Kelt…………………, ………..év…………..hó……….nap 

 

 

 

…………………………………….. 

Cégszerű aláírás 

 

  

 

3  Ezt a nyilatkozatot az ajánlattevőre, közös ajánlattétel esetében valamennyi társult tagra, vonatkozóan az ajánlatnak 

külön-külön kell tartalmaznia! 
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A KBT. 69. § (4) BEKEZDÉSE SZERINT, AZ AJÁNLATKÉRŐ FELHÍVÁSÁRA 

BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK 

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

alpontja alapján 

elektronikus űrlap 

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

alpontja alapján 

elektronikus űrlap 

Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okok fenn nem állásáról a Kbt. 

62. § (1) bekezdés a) és e), valamint a (2) bekezdése 

tekintetében 

a papír alapon közjegyző, vagy 

gazdasági, illetve szakmai 

kamara által hitelesített 

dokumentum pdf egyszerű 

elektronikus másolataként, vagy 

olyan formában, 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 

Adott esetben – A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontjának 

igazolása abban az esetben, ha az Ajánlattevő nem szerepel 

az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL.  törvény (a 

továbbiakban Art.) szerinti köztartozásmentes adózói 

adatbázisban: 

- az illetékes adó és vámhivatal igazolása; vagy  

- az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 

kormányrendeletszerinti adóigazolás 

pdf egyszerű elektronikus 

másolat, vagy fokozott 

biztonságú elektronikus 

aláírással ellátott dokumentum 

Adott esetben – Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) 

bekezdés d) pontja alapján 

Ha a gazdasági szereplő a cégnyilvánosságról, a bírósági 

cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 

értelmében nem minősül cégnek, vagy ha az adott szervezet 

tevékenységének felfüggesztésére a cégbíróságon kívül más hatóság 

is jogosult, közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által 

hitelesített ajánlattevői nyilatkozat. 

pdf egyszerű elektronikus 

másolat, vagy fokozott 

biztonságú elektronikus 

aláírással ellátott dokumentum 

Adott esetben – Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) 

bekezdés f) pontja alapján 

Ha a nem természetes személy gazdasági szereplő nem minősül 

cégnek, közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által 

hitelesített ajánlattevői nyilatkozat. 

pdf egyszerű elektronikus 

másolat, vagy fokozott 

biztonságú elektronikus 

aláírással ellátott dokumentum 

Nyilatkozat az árbevételről (P/1) pdf egyszerű elektronikus 

másolat, vagy fokozott 

biztonságú elektronikus 

aláírással ellátott dokumentum 
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M/1. Referenciák bemutatása (referencianyilatkozat/ 

referencia igazolás) 

pdf egyszerű elektronikus 

másolat, vagy fokozott 

biztonságú elektronikus 

aláírással ellátott dokumentum 

Üzleti titok körének meghatározása – adott esetben elektronikus űrlap 

Üzleti titok indokolása – adott esetben pdf egyszerű elektronikus 

másolat, vagy fokozott 

biztonságú elektronikus 

aláírással ellátott dokumentum 
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Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okok fenn nem állásáról4 

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

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

kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai a „Magyarországon közvetlenül nem elérhető, külföldi 

kiadású kiadványok beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás … ajánlati részé(ei)ben 

 

nyilatkozom/nyilatkozunk5, 

 

hogy társaságunkkal szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) és e) pontjában foglalt 

kizáró okok, valamint a Kbt. 62. § (2) bekezdésében említett személyek esetén nem állnak fenn az 

abban foglalt kizáró okok. 

 

 

Kelt…………………, ………..év…………..hó……….nap 

 

 

 ..............…………............ 

 cégszerű aláírás(ok) 

 

  

 

4  Ajánlattevők, közös ajánlattevők töltik ki, külön-külön! 

5  A nyilatkozat közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara általi hitelesítése szükséges! 
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Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdés d) pontja alapján 6 

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

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

kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai a „Magyarországon közvetlenül nem elérhető, külföldi 

kiadású kiadványok beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás … ajánlati részé(ei)ben 

 

nyilatkozom/nyilatkozunk7, 

 

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

okok. 

 

 

Kelt…………………, ………..év…………..hó……….nap 

 

 

 ..............…………............ 

 cégszerű aláírás(ok) 

  

 

6  Ajánlattevők, közös ajánlattevők töltik ki, külön-külön! Adott esetben – A Kbt. 62. § (1) bekezdés d) pontja 

tekintetében, ha a gazdasági szereplő a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. 

törvény értelmében nem minősül cégnek, vagy ha az adott szervezet tevékenységének felfüggesztésére a cégbíróságon kívül 

más hatóság is jogosult 

7  A nyilatkozat közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara általi hitelesítése szükséges! 
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Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdés f) pontja alapján 8 

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

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

kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai a „Magyarországon közvetlenül nem elérhető, külföldi 

kiadású kiadványok beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás … ajánlati részé(ei)ben 

 

nyilatkozom/nyilatkozunk9, 

 

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

okok.  

 

Kelt…………………, ………..év…………..hó……….nap 

 

 

 ..............…………............ 

 cégszerű aláírás(ok) 

  

 

8  Ajánlattevők, közös ajánlattevők töltik ki, külön-külön! Adott esetben – A Kbt. 62. § (1) bekezdés d) pontja 

tekintetében, ha a gazdasági szereplő a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. 

törvény értelmében nem minősül cégnek, vagy ha az adott szervezet tevékenységének felfüggesztésére a cégbíróságon kívül 

más hatóság is jogosult. 
9  A nyilatkozat közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara általi hitelesítése szükséges! 
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Nyilatkozat a referenciákról10 

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

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

kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai kijelentem/kijelentjük, hogy cégünk, az eljárást megindító 

felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három évben a teljesítési előírásoknak és a 

szerződésnek megfelelően teljesített alábbi közbeszerzés tárgya szerinti referenciákkal rendelkezik: 

 

 Referencia 

A referencia tárgya (a szállítás tartalmának rövid 

ismertetését, oly módon, hogy abból az 

alkalmassági minimum-követelményeknek való 

megfelelés megállapítható legyen) 

 

A teljesítés mennyisége  

A teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja 

év/hó/nap pontossággal) 

 

A szerződést kötő másik fél neve  

A referenciát igazoló neve és elérhetősége 

(telefonszám vagy e-mail cím) 

 

A teljesítés előírásoknak és a szerződésnek való 

megfelelőségéről szóló nyilatkozat (Igen/Nem) 

 

 

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

Melléklet(ek): pl. adott esetben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdés szerinti 

igazolás(ok). 

 

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

 

______________________________ 

Cégszerű aláírás  

  

 

10  A táblázatot úgy kell kitölteni, hogy abból kétséget kizáró módon megállapítható legyen ajánlattevő alkalmassága. 



 

 
 

59 
 
 

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 (telefonszám vagy e-mail cím):  ................................................................. 

3. A szerződést teljesítő cég megnevezése:  ............................................................................................ 

4. A teljesítés adatai: 

a. A szerződés tárgya:  ......................................................................................................................... 

b. A teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hó/nap pontossággal), helye:  ........................... 

c. A teljesítés mennyisége:  ................................................................................................................. 

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

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

 

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

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

 

 Név 

 (a referenciát kiállító részéről) 

 


