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1 Ajánlati felhívás
Külön mellékletként csatolva.
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2 Általános rendelkezések
a)
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvényt (a továbbiakban: Kbt.), a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.
30.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet), a közbeszerzési
eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus
árlejtés alkalmazásáról szóló 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet és a közbeszerzési dokumentumokat
egymással összevetve tanulmányozza át, ajánlatukat pedig a jogszabályi rendelkezések és az
ajánlatkérő által támasztott követelmények teljes körű figyelembe vételével készítsék el. Ajánlatkérő
rögzíti, hogy amennyiben Ajánlati felhívás és az egyéb Közbeszerzési dokumentumok között eltérés
mutatkozik, abban az esetben az Ajánlati felhívás az irányadó.
b)
Közös ajánlattétel esetén szükséges konzorciális szerződés csatolása, amelyben közös
ajánlattevőknek egyetemleges felelősséget kell vállalni a szerződés teljesítéséért, valamint meg kell
jelölni az eljárás során illetve a szerződés teljesítése során a konzorciumot képviselő, az ajánlatkérő
felé eljárni jogosult társaság illetve személy nevét és ismertetni kell a teljesítés idejére meghatározott
feladatok megosztását.
Közös ajánlattétel esetén a felolvasólapon, az Ajánlattételi adatlapon valamennyi közös ajánlattevő cég
adatát fel kell tüntetni, a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdésére vonatkozó nyilatkozatot pedig külön-külön
kell megtenni.
A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen
tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.
Az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi határidő lejárta
után változás nem következhet be.
Egyebekben a Kbt. 35.§-ában foglaltak irányadók.
c)
Az ajánlattétel kizárólag magyar nyelven fogadható el, az eltérő nyelven benyújtott hatósági
igazolásokat, nyilatkozatokat, referenciákat stb. az ajánlatkérő nem veszi figyelembe, csak akkor, ha
ezekhez magyar nyelvű fordítást is csatolnak. Ebben az esetben az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a
fordítás szöveghűségéről is, vagy aláírásával igazolnia kell, hogy a fordítás szöveghűségéért
felelősséget vállal. Az ajánlatba csatolt egyes dokumentumokban feltüntetett tulajdonneveket
Ajánlattevőknek nem kell lefordítniuk az ajánlattétel nyelvére, azok az eredeti (anyanyelven) is
feltüntethetők.
d)
Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával és egyébként a közbeszerzési eljárásban való
részvétellel kapcsolatban felmerülő költségeket az ajánlattevők maguk viselik és ezek részben vagy
egészben történő megtérítésére az ajánlatkérő nem kötelezhető.
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e)
Az ajánlatok postai feladása vagy futárszolgálat igénybe vételével történő benyújtása esetén
fennálló kockázatokat (az ajánlatot tartalmazó boríték elvesztése, megsérülése, lezártságának
megszűnése, a kézbesítés elkésettsége stb.) az ajánlattevők viselik.
f)
Az ajánlatot és az egyéb az ajánlattevő vagy más gazdasági szereplő által megtett
nyilatkozatokat az ajánlattevő vagy más gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult képviselője az aláírási
címpéldányon vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintán feltüntetetteknek megfelelően,
cégszerűen írja alá.
g)
Amennyiben az ajánlattevő vagy a kapacitásait rendelkezésre bocsátó gazdasági szereplő
cégadataiban változás-bejegyzés van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell elektronikus formában –
CD/DVD lemezen/pendrive-on - a változásbejegyzési kérelmet, valamint az KIM OCCR-hez történő
beérkezésről szóló igazolást.
Az ajánlatot vagy az ajánlatban nyilatkozatot aláíró cégjegyzésre jogosult személy aláírási
címpéldányának, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintájának egyszerű másolatát az ajánlathoz
csatolni kell. Amennyiben az ajánlatot, az ajánlatban benyújtott egyéb nyilatkozatot az arra jogosult
által adott meghatalmazás alapján a cégkivonatban szereplő személytől eltérő személy jegyzi, abban
az esetben kérjük, hogy a teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazást igazoló
dokumentumot is szíveskedjenek mellékelni
h)
Az ajánlattétel kötelező eleme a felolvasólap, az ajánlati adatlap, valamint A benyújtandó
ajánlat tartalomjegyzéke fejezetben meghatározott egyéb dokumentumok. Ezen dokumentumok
ajánlathoz csatolásának hiánya az ajánlat érvénytelennek nyilvánítását eredményezi, amennyiben a
felmerült hiányosságok pótlását ajánlattevő felhívásra sem teljesíti. A felolvasólap kitöltéséhez és
ajánlathoz csatolásának hiánya szintén az ajánlat érvénytelenségét eredményezi, ahol a Kbt. 71.§-a
alapján az értékelésre kerülő részszempontokra tett megajánlások vonatkozásában hiánypótlásra
nincs lehetőség.
i)
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlati adatlapon aktív e-mail címet
szíveskedjenek megadni, tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő az ajánlattevőknek eljuttatandó
dokumentumokat telefax és/vagy e-mail útján kívánja megküldeni, amennyiben ettől eltérő
megküldést a vonatkozó jogszabályok nem írnak elő. Amennyiben az ajánlattevő nem aktív e-mail
címet tüntet fel az ajánlati adatlapon, abban az esetben viselni kell az ebből eredő kockázatokat,
például, ha valamely okiratot nem kap meg megfelelő időben.
Ajánlatkérő a fax megküldését legfeljebb háromszor kísérli meg. A megküldött dokumentum akkor is
kézbesítettnek minősül, ha az ajánlatkérő a megküldés sikerességéről vagy 3 alkalommal
sikertelenségéről faxjelentést kap, vagy ha az adott e-mail kiküldésre és az elküldött üzenetek közé
besorolásra került. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az eljárás során a hagyományos
postai úton küldje meg az egyes dokumentumokat a gazdasági szereplőknek, amennyiben ezt a Kbt.
nem zárja ki.
j)
Az ajánlati felhívásban és az egyéb közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak nem
megfelelő vagy azoktól, illetve a Kbt.-től eltérő ajánlat benyújtása az ajánlat érvénytelenségét vagy az
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ajánlattevő kizárását és a Kbt. által e tekintetben meghatározott jogkövetkezményeket vonja maga
után, amennyiben a felmerült hiányosságok pótlását ajánlattevő felhívásra sem teljesíti.
k)
Az ajánlatkérő csak a Kbt. és a jelen közbeszerzési dokumentumok által meghatározott írásos
formában adhat tájékoztatást az ajánlattevőknek, így a későbbiekben pl. telefonon érkező kérdésekre
az esélyegyenlőség elvének megfelelően nem áll módjában választ adni.
l)
Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet - a
megfelelő ajánlattétel érdekében - az eljárást megindító felhívásban, valamint a közbeszerzési
dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet.
A kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi határidő lejárta előtt legalább 6 nappal köteles az ajánlatkérő
megadni. Az ajánlatkérő, ha úgy ítéli meg, hogy a kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez,
szükséges, azonban az ésszerű időben történő válaszadáshoz és a válasz figyelembevételéhez nem áll
megfelelő idő rendelkezésre, a Kbt. 52. § (3) (4) bekezdésében foglalt módon élhet az ajánlattételi
határidő meghosszabbításának lehetőségével.
A válaszadás megkönnyítése érdekében, kérjük, hogy kérdéseiket elektronikus szerkeszthető (.doc
vagy .docx) formátumban is szíveskedjenek az Ajánlatkérő nevében eljáró MultiContact Consulting
Kft. részére megküldeni az eljárást megindító felhívásban megadott elérhetőségekre.
m)
Ajánlattevő a Kbt. 44. § (1) alapján az ajánlatban, hiánypótlásban, valamint a 72. § szerinti
indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §]
tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan
információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége
szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó,
elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott
információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan
sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság
szintjén kerül megfogalmazásra. Ajánlattevő nem nyilváníthatja üzleti titoknak a Kbt. 44. § (2) bekezdés
szerinti adatokat.
A gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak különösen
a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb
nyilvántartásból bárki számára megismerhetők,
b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 27. § (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat,
c) az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az alkalmasság igazolása körében
bemutatott
ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építés- vagy
szolgáltatási koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó információkat és
adatokat,
4
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cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre
vonatkozó információkat és adatokat,
d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem
értve a leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben
meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak,
e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem értve a
szakmai ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben
meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és a (3) bekezdés alapján
nincs akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a gazdasági szereplő meghatározott információk, adatok üzleti
titokká nyilvánítása során az Kbt. 44. § (1)-(3) bekezdésben foglaltakat nem tartotta be, az ajánlatkérő
hiánypótlás keretében köteles felhívni az érintett gazdasági szereplőt a megfelelő tartalmú
dokumentum benyújtására.
Ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet a Kbt. 73. § (1) bekezdés f) pontjára, mely szerint az ajánlat
érvénytelen, ha az ajánlattevő valamely adatot a 44. § (2)-(3) bekezdésébe ütköző módon minősít üzleti
titoknak és ezt az ajánlatkérő hiánypótlási felhívását követően sem javítja, vagy a Kbt. 44.§ (1)
bekezdése szerinti indokolás a hiánypótlást követően sem megfelelő.
n)

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 36.§ (1) bekezdésére, mely szerint:

Az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban - részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén
ugyanazon rész tekintetében 

nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen,



más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt,



más ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja [65. § (7)
bekezdés].

Ajánlatkérő a Kbt. 36. § (2) bekezdés alapján felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben a
lefolytatott eljárás során a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló
1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 11. §-a, vagy az Európai Unió Működéséről szóló
Szerződés 101. cikke szerinti rendelkezések nyilvánvaló megsértését észleli, vagy azt alapos okkal
feltételezi, köteles azt jelezni a Gazdasági Versenyhivatalnak.
o)
A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a dokumentumok egyszerű másolatban benyújthatók, azzal,
hogy az ajánlat Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a 66. § (2)
bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
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p)

Az ajánlatokat a következő formában kell benyújtani:
•

minden lapját kitörölhetetlen tintával vagy géppel elkészítve,

•

zárt borítékban/dobozban,

•

magyar nyelven,

•

egy eredeti papírpéldányban és 1 az eredeti példányról készült másolatot tartalmazó
CD/DVD adathordozón.

A csomagoláson a következő feliratot kell feltüntetni: „Villamos energia beszerzése a Vasas Sport Club
részére 2018. évre” Az ajánlattételi határidő lejárta előtt felbontani tilos!” Az ajánlaton szerepelni kell
az „eredeti” megjelölésnek.
Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első
vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát az ajánlattevő részéről erre jogosultnak le kell bélyegezni,
illetőleg alá kell írni úgy, hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen.
Az oldalszámozás eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat
vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot
(ha vannak) nem kell, de lehet számozni.
Az ajánlat az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő
dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.
Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak végre, az
adott dokumentumot aláíró személynek, vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
Ajánlattevőnek, alvállalkozónak, kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek saját nyilatkozatait
cégszerűen kell aláírnia.
Ajánlatkérő kéri, hogy az értékelés megkönnyítése érdekében az ajánlatokat elektronikus
adathordozón (CD-n vagy DVD-n) is nyújtsák be az ajánlattevők, amelyet jelszó nélkül olvashatóan kell
elkészíteni, és amelynek az eredeti példányú aláírt ajánlatról készített, nem módosítható (pl.: .pdf file)
formátumú fájl(oka)t kell tartalmaznia.
Az ajánlatban nyilatkozni szükséges, hogy a CD vagy DVD adattartalma megegyezik a papír alapon
benyújtott eredeti ajánlat adattartalmával.
A jelen közbeszerzési dokumentumokban illetve esetlegesen a Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívás
mellékletében megadott nyilatkozatminták alkalmazása nem kötelező, azonban a nyilatkozatmintáktól
eltérő okiratok benyújtásából eredő következményeket az ajánlattevőknek viselnie kell. Amennyiben
egyes nyilatkozatokat a Kbt., a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, az ajánlati felhívás, vagy a
közbeszerzési dokumentumok szerint az alvállalkozónak, vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő
egyéb szervezetnek kell megtennie, abban az esetben az ajánlattevőre megadott nyilatkozatminta
értelemszerűen módosítható/módosítandó.
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q)

Tájékoztatást nyújtó szervek

Azon szervezetek (hatóságok) neve és címe, amelyektől a munkavállalók védelmére és a
munkafeltételekre,
adózásra,
környezetvédelemre
és
akadálymentesítésre
vonatkozó
kötelezettségekről tájékoztatás kérhető:
Munkavállalók védelme és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségek:
Budapest Főváros Kormányhivatala
Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének
Munkaügyi Felügyelősége
Munkavédelmi Felügyelősége
1036 Budapest, Váradi u. 15.
Telefon: 06-1-323-3600, 06-1-323-3605, fax: 06-1-323-3602
E-mail: budapestfv-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu,
budapestfv-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu
ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal
Cím: 1097 Budapest, Gyáli út 2-6.
Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839.
Központi telefonszám: 06-1-476-1100
Központi faxszám: 06-1-476-1390
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
1145 Budapest, Columbus u. 17-23.
Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 95
Tel: 06-1-301-2900
Fax: 06-1-301-2903
e-mail: hivatal@mbfh.hu
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3 Műszaki leírás és az értékelési módszer bemutatása
3.1 Részletes műszaki specifikáció
Villamos energia beszerzése a Vasas Sport Club részére 2018. évre
CPV (Közös közbeszerzési szójegyzék): 09310000
A feladat ismertetése:
Teljes mennyiség: összesen 4 039 000 kWh/év, amely idősoros és profilos fogyasztási helyeket
tartalmaz.
Nyertes ajánlattevő feladata az ajánlatkérő csatlakozási pontja részére 2018.01.01. 00:00 órától - 2018.
12.31. 24:00 óráig időszakra teljes ellátás alapú szerződés keretében történő villamos energia
biztosítása. A Szerződés a határozott időtartam leteltével a Felek külön jognyilatkozata nélkül
megszűnik.
.






Szerződni kívánt teljes energiamennyiség:
4 039 000 KWh/év
Csatlakozási pontok (POD) száma:
10 db
Éves mennyiségi tolerancia sáv:
tolerancia sáv meghatározása nélkül
Számlafizetési határidő:
30 naptári nap
Rendszerhasználati díj megfizetése: nincs integrált számlázás, Ajánlatkérő közvetlenül fizeti
meg hálózati engedélyes felé.

Ajánlatkérő idősoros fogyasztási helyeire vonatkozóan villamos energia felhasználási, prognózis
adatokat mellékel a 2018. évre.
Ajánlatkérő mellékeli továbbá az idősoros fogyasztási helyekre vonatkozó negyedórás bontásban a
villamos energia terhelési adasorokat is 2016.07.01 -2017.06.30-i időszakra.
Abban az esetben, amennyiben az Ajánlattevő a nettó ajánlati árát alulprognosztizálja, az ebből eredő
pluszköltségeket, kiadásokat stb. nem háríthatja át az Ajánlatkérőre, és ez nem mentesíti az I. osztályú
teljesítési kötelezettség alól.
Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód
elfogadhatatlan az Ajánlatkérő számára.
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Fogyasztási helyek részletes adatai
Villamos energia felhasználás, prognózis, 2018. év, kWh
Fogyasztó neve

Fogyasztási hely címe

1139 Budapest, Fáy u. 58.
Vasas Sport Club
1139 Budapest, Fáy u. 58.
Vasas Sport Club
1037 Budapest, Mikoviny u. 2.
Vasas Sport Club
1037 Budapest, Folyondár u. 15.
Vasas Sport Club
1139 Budapest, Fáy u. 58.
Vasas Sport Club
1140 Budapest, Fáy u. 58.
Vasas Sport Club
1028 Budapest, Pasaréti út 11-13.
Vasas Sport Club
1028 Budapest, Pasaréti út 13.
Vasas Sport Club
1121 Budapest, Jánoshegyi út 10503/09 hrsz.
Vasas Jégcentrum Kft 1046 Budapest, Homoktövis u. 1.
Vasas Sport Club

POD
HU000210F11-E652566243770-2000002
HU000210F11-E652566243770-7009645
HU000210F11-S00000000000000180248
HU000210F11-S00000000000005008972
HU000210F11-E652566243770-2000001
HU000210F11-E652566243770-7010234
HU000210F11-S00000000000005008970
HU000210F11-S00000000000005008971
HU000210F11-E643409240434-2000001
HU000210F11-E655308249641-1000001

2018. jan.. 2018. febr.. 2018. márc.. 2018. ápr.. 2018. máj.. 2018. jún.. 2018. júl.. 2018. aug.. 2018. szept.. 2018. okt.. 2018. nov.. 2018. dec.. 2018. év össz.
25 000
33 000
20 000
25 000
0
0
53 000
20
0
200 000

23 000
27 000
17 000
23 000
0
0
50 000
20
0
202 000

23 000
27 000
18 000
22 000
0
0
48 000
20
0
245 000

20 000
25 000
5 000
25 000
0
0
32 000
20
0
260 000

24 000
21 000
500
21 500
0
0
28 000
20
0
180 000

19 000
21 000
500
19 500
0
0
29 000
20
0
190 000

11 000
19 000
500
19 500
0
0
19 000
20
0
170 000

10 000
30 000
500
19 500
0
0
28 000
20
0
290 000

22 000
28 000
500
14 500
0
0
32 000
20
0
260 000

22 000
38 000
500
19 500
0
0
43 000
20
0
220 000

25 000
35 000
5 000
25 000
0
0
48 000
20
7 880
205 000

25 000
35 000
4 000
26 000
0
0
46 000
20
7 880
225 000

249 000
339 000
72 000
260 000
0
0
456 000
240
15 760
2 647 000

4 039 000
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3.2 Az ellenszolgáltatásra vonatkozó előírások és szabályok
meghatározása
Ezen szemponton belül az Ajánlatkérő a nettó ajánlati árakat veti össze és a Kbt. szabályai szerint a
legelőnyösebbet (legalacsonyabbat) preferálja.
Az ajánlatok kidolgozásakor az ajánlattevők az alábbiakat vegyék figyelembe.
Villamos energia kereskedelmi szerződés típusa: teljes ellátás alapú, menetrendadási kötelezettség
nélküli szerződés.
Ajánlati ár-típusa: Villamos energia fajlagos díja 2018. évre Ft/kWh-ban,
A villamos energia fajlagos díja fix, szerződéses időszakon belül nem változtatható, árfolyamkövetés,
árfolyam-indexálás nem alkalmazható.
Az ajánlati villamos energia fajlagos díja NEM tartalmazhatja az alábbiakat:





A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti KÁT és
prémium pénzeszközöket,
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 147. §-ának (1) bekezdés a -c) pontjai
szerinti pénzeszközöket,
Jövedéki adót,
Áfát.

Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód
elfogadhatatlan az Ajánlatkérő számára.

3.3 Az elektronikus árlejtés
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás részeként az ajánlattételt követően az érvényes ajánlatot tett
ajánlattevőket meghívja a végső árat meghatározó, az ajánlattevők közötti végső ár csökkentésére
irányuló elektronikus árlejtésre.
Az elektronikus árlejtést Ajánlatkérő Megbízottjának közreműködésével kívánja lebonyolítani. Az
elektronikus árlejtésre vonatkozó minden további információcsere és egyeztetés Megbízott
bevonásával történik.
A Megbízott elérhetőségei:
Gáz-Áram Energia Tanácsadó Kft
2131 Göd, Pesti út 46.
tel: 06-27-330-707
Tel. (Helpdesk): 06-1-311 6012
fax: 06-27- 630-547
Mobil: 06-70-281-4073
e-mail: gazaram@gazaram.hu
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Az ajánlattétel ezen köre elektronikus árlejtés eszközön kerül lebonyolításra, amelyet Megbízott
működtet.
Az elektronikus árlejtésre a papír alapon benyújtott ajánlatok felbontását, majd a Kbt. 63. § (4)
bekezdés szerinti értékelését követően kerül sor.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket arról a tényről, hogy az elektronikus árlejtést az
ellenszolgáltatás mértéke vonatkozásában kívánja lefolytatni. (257/2007. (X. 4.) Kormányrendelet 18.
§ (2) bekezdés a) pont)
Az árlejtéssel kapcsolatos általános információkat a jelen dokumentáció tartalmazza, a részletes
adatokat (az árlejtéssel kapcsolatos részletes információk) Megbízott az „árlejtési felhívásban”,
(továbbiakban: „ÉRTESÍTÉSBEN”) adja meg (257/2007. (X. 4.) Kormányrendelet 19. §) mely értesítést
ajánlatkérő az érvényes ajánlatot tevő ajánlattevők részére egyidejűleg küldi meg, e-mailen.
(257/2007. (X. 4.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdés b) pont)
Az ÉRTESÍTÉS tartalmazza az árlejtéssel kapcsolatos részletes információkat, amelynek
megküldésének időpontja az Árlejtés kezdő időpontját legalább 5. munkanappal megelőző
munkanap.
Az ÉRTESÍTÉS – a teljesség igénye nélkül – az alábbiakat tartalmazza:
 Ajánlatkérő megnevezése,
 Árlejtés neve, a közbeszerzési eljárás meghatározása,
 Árlejtés kezdési és befejezési dátum és idő,
Az árlejtés tervezett napja:

az ajánlattételi határidő lejártát követő 5. munkanap.

Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás árlejtésének pontos dátumát és időpontját az ÉRTESÍTÉS-ben
fogja rögzíteni.
Az árlejtésbe minden érvényes ajánlatot adó Ajánlattevő regisztrálásra kerül Megbízott által. Az
ajánlattevő induló ajánlatának (papír alapon benyújtott ajánlatban szereplő ellenszolgáltatás
összege) feltöltését Megbízott végzi el.
1.

Az elektronikus árlejtés menete alkalmazott szabályok
Az árlejtésben a licitérték Ft/kWh-ban kerül meghatározásra. A licitérték a nettó villamos
energia díját tartalmazza.
A licitérték NEM tartalmazza az alábbiakat:






KÁT-költséget – A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 13. § (1)
bekezdésében meghatározott átvételi kötelezettség alá eső villamos energia költségét
Rendszerhasználati díjelemeket
VET 147 § szerinti pénzeszközöket
Energiaadót
ÁFÁt.
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Az Ajánlatkérő az elektronikus árlejtést több szakaszban bonyolíthatja le. Az első szakasz
időtartama 60 perc.
Amennyiben az árlejtés utolsó 5 percében érvényes licit érkezik, akkor az árlejtés időtartama
5 perccel meghosszabbodik. Ezt követően minden érvényes licit további 5 perccel
meghosszabbítja az árlejtés időtartamát.
Az árlejtés során nettó kettő tizedes pontosságú tört számokban lehet licitálni, a licitérték
Ft/kWh-ban kifejezett értékével!
Az értékelés alapja: nettó éves fajlagos villamos energia költség Ft/kWh-ban , mint az
ellenszolgáltatás összege.
A beérkező ajánlatokat az elektronikus árlejtést támogató rendszer automatikusan – utoljára
adott licit alapján – értékeli, és egyidejűleg, elektronikus úton közli az ajánlattevőkkel az
ajánlattevők rangsorában elfoglalt helyezését. Az árlejtés során a rendszer az ajánlattevőknek
a helyezésükön kívül a legjobb ajánlatot is megjeleníti.
Az árlejtés során holtverseny kialakítása NEM megengedett. Azokat az ajánlatokat, amelyekkel
holtverseny keletkezne a rendszer nem fogadja be.
Az ajánlatkérő az árlejtés során bevihető értékek közötti minimális csökkentményt 0,03
Ft/kWh-ban határozza meg, azaz ajánlattevők az árlejtés során az ellenszolgáltatás összegét
0,03 Ft/kWh-lal csökkenthetik.
Az ennél kisebb különbséggel benyújtott ajánlatot a rendszer automatikusan visszautasít.
Az ajánlattevő az elektronikus árlejtés során az ellenszolgáltatás mértékére vonatkozó árlejtés
esetében a saját, mindenkori megajánlott nettó ajánlati egységáránál kizárólag kedvezőbb
ajánlatot tehet.
A rendszer további szabályairól a rendszerbe való belépést követően minden részvevő
tájékoztatást kap, ennek elfogadása után léphet tovább a rendszerben, mint licitáló fél.
Az elektronikus árlejtés rendszer használatát az eeebid Szolgáltató Kft. az alábbi
szoftverkörnyezetben támogatja:
-

Operációs rendszer: Microsoft 95/98/ME/NT/2000/XP/Vista/GNU/Linux

Internet böngésző: Microsoft Internet Explorer 7.0, Mozilla Firefox 1.5, 2.0 vagy újabb
verziók
Amennyiben az ajánlattevő az árlejtés során nem módosítja a papír alapon benyújtott
ajánlatát, akkor az árlejtés lezárását követően az ajánlati kötöttsége a papír alapon benyújtott
ajánlata vonatkozásában áll be.
Az elektronikus árlejtés lezárásakor az ajánlatkérő az árlejtés során érvényes ajánlatot tett
ajánlattevőket elektronikus levélben tájékoztatja az árlejtés során kialakult rangsorról.
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Az árlejtés eredményes lebonyolításához az árlejtésre meghívottak külön tájékoztatást kapnak
a következőkről: (I) az árlejtés részletei, (II) árlejtés típusa, (III) meghívás az árlejtési rendszerbe
(amennyiben új résztvevőről van szó), (IV) árlejtés kiírása, (V) árlejtés lebonyolítása, (VI)
riportok készítése az ajánlattevői oldalról.
Mindezen túl az árlejtésre meghívott ajánlattevők részére telefonos és elektronikus támogatás
áll rendelkezésre az árlejtés előtt és során.
Az Ajánlattevőnek tudomásul kell vennie, hogy az ajánlati kötöttség ideje alatt az ajánlatban
és az elektronikus árlejtés során kinyilatkoztatott készséget, miszerint az Ajánlattevő az adott
eljárásban részt kíván venni, az Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejárta és az ajánlatok
elbírálása közötti időben nem vonhatja vissza.
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4 A benyújtandó ajánlat tartalomjegyzéke
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

Fedlap
Tartalomjegyzék
Felolvasó lap
Ajánlattételi adatlap
Közös ajánlattétel esetén konzorciumi megállapodás
Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdéseire vonatkozóan
Kbt. 66.§ (6) a) és b) pontja szerinti nyilatkozat (nemleges nyilatkozat is)
Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum
Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdésben előírtak szerint
Nyilatkozat kapacitást nyújtó szervezet vonatkozásában a Kbt. 65.§ (7) bekezdésére tekintettel
(nemleges nyilatkozat is)
Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozata
Nyilatkozat üzleti titokról és szükség szerint a Kbt. 44.§ (1) bekezdése szerinti indokolás
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) c) pont szerinti ajánlattevői nyilatkozat – KÜLÖN
FELHÍVÁSRA KELL CSATOLNI
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) a) pont szerinti ajánlattevői nyilatkozat – KÜLÖN
FELHÍVÁSRA KELL CSATOLNI
Nyilatkozat a CD vagy DVD adattartalmáról
Aláírási címpéldány, vagy aláírás minta
Meghatalmazást igazoló dokumentum (meghatalmazás fennállása esetén)
Egyéb, az Ajánlattevő által szükségesnek ítélt dokumentumok (adott esetben)
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5 Nyilatkozatminták
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5.1 Felolvasólap

„Villamos energia beszerzése a Vasas Sport Club részére 2018. évre”
tárgyú közbeszerzési eljárásban
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:
A céget képviselő személy neve:
A céget nyilvántartó cégbíróság:
A cég cégjegyzékszáma:

Az ajánlat értékelésre kerülő adatai:
Ajánlattevő által ajánlott éves nettó fajlagos villamos
energia költség (HUF/kWh) (két tizedesjegy pontossággal)

nettó
HUF/kWh

Keltezés:
……………………………….
Ajánlattevő neve
Ajánlattevő székhelye
A céget képviselő személy neve
A céget nyilvántartó cégbíróság
A cég cégjegyzékszáma
cégszerű aláírás
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5.2 Ajánlattételi adatlap1

Ajánlattevő
Neve:
Székhelye:
Levelezési címe:
Telefonszáma:
Fax-száma:
Ajánlattevő képviseletére jogosult
Neve:
Címe:
Telefonszáma:
Fax-száma:
E-mail:
Közbeszerzési eljárásban kapcsolattartásra kijelölt
személy:
Neve:
Címe:
Telefonszáma:
Fax-száma:
E-mail:
Elektronikus árlejtés során kijelölt kapcsolattartó,
akinek az árlejtési felhívás megküldését is kérik:
Neve:
Címe:
Telefonszáma:
Fax-száma:
E-mail:
Adószám:
Bankszámlaszám (amely nyertesség esetén a
szerződésbe beírásra kerül)

Keltezés:
……………………………….
Ajánlattevő neve
Ajánlattevő székhelye
A céget képviselő személy neve
A céget nyilvántartó cégbíróság
A cég cégjegyzékszáma
cégszerű aláírás

1

Azokat a sorokat, ahol adat nem áll rendelkezésre, pl.: fax szám, kérjük egyértelműen jelölni, pl. rövid egyenes
vonallal.
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5.3 Ajánlattevői NYILATKOZAT a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdéseire
vonatkozóan

Alulírott ……………………………………….. mint a(z) ……………………………….. ajánlattevő (neve, székhelye,
cégjegyzékszáma és a céget nyilvántartó cégbíróság neve) cég aláírásra jogosult képviselője kijelentem,
hogy ajánlatot teszünk a Vasas Sport Club, mint Ajánlatkérő által „Villamos energia beszerzése a Vasas
Sport Club részére 2018. évre” tárgyában megindított, uniós, a Kbt. 81. §-a szerinti nyílt közbeszerzési
eljárásban.
Kijelentem továbbá, hogy az ajánlati felhívásban és az az egyéb közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott feltételeket, követelményeket megértettük és elfogadjuk, a teljesítés során a Kbt.
előírásainak és az egyéb jogszabályi előírásoknak maradéktalanul eleget teszünk.
Ennek megfelelően a szerződést – amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk – a
felolvasó lapon szereplő illetve az elektronikus árlejtés során megadott ajánlati árral valamint a
felhívásban és az az egyéb közbeszerzési dokumentumokban, különösen, de nem kizárólagosan a
szerződéses feltételekben meghatározott feltételekkel megkötjük és teljesítjük.
Nyilatkozom továbbá, hogy az ajánlattevő a kis és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról
szóló törvény szerint …………………………… 2 vállalkozásnak minősül vagy
nem tartozik a kis és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény hatálya alá.
Jelen nyilatkozatot a Vasas Sport Club, mint Ajánlatkérő által „Villamos energia beszerzése a Vasas
Sport Club részére 2018. évre” tárgyában megindított, uniós, a Kbt. 81. §-a szerinti nyílt közbeszerzési
eljárásban az ajánlat részeként teszem.

Keltezés:
……………………………….
Ajánlattevő neve
Ajánlattevő székhelye
A céget képviselő személy neve
A céget nyilvántartó cégbíróság
A cég cégjegyzékszáma
cégszerű aláírás

2

A kis és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti besorolással értelemszerűen
kitöltendő. Amennyiben nem tartozik a vállalkozás a törvény hatálya alá, azt kérjük kifejezetten megjelölni.
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5.4
NYILATKOZAT a Kbt.66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai
tekintetében3

Alulírott ……………………………………….. mint a(z) ……………………………….. ajánlattevő (neve, székhelye,
cégjegyzékszáma és a céget nyilvántartó cégbíróság neve) cég aláírásra jogosult képviselője ezennel
kijelentem, hogy a(z)
…………………………………………………….. ajánlattevő,
a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót kívánok igénybe venni
vagy
nem kívánok igénybe venni.
A közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek teljesítéséhez alvállalkozót veszek igénybe:


A fenti részek tekintetében az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók:
Neve

Címe

Jelen nyilatkozatot a Vasas Sport Club, mint Ajánlatkérő által „Villamos energia beszerzése a Vasas
Sport Club részére 2018. évre” tárgyában megindított, uniós, a Kbt. 81. §-a szerinti nyílt közbeszerzési
eljárásban az ajánlat részeként teszem.

Keltezés:
……………………………….
Ajánlattevő neve
Ajánlattevő székhelye
A céget képviselő személy neve
A céget nyilvántartó cégbíróság
A cég cégjegyzékszáma
cégszerű aláírás

3

A fennálló esetet kérjük egyértelműen megjelölni. Az alvállalkozók adataira vonatkozó részt akkor kell kitölteni,
ha ajánlattevő vesz igénybe alvállalkozót. A nem releváns nyilatkozati rész törölhető.
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5.5

NYILATKOZAT üzleti titokról4

Alulírott ……………………………………….. mint a(z) ……………………………….. társaság (neve, székhelye,
cégjegyzékszáma és a céget nyilvántartó cégbíróság neve) cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel
kijelentem, hogy a(z)
…………………………………………………….. ajánlattevő,
ajánlata üzleti titkot tartalmaz és mellékeljük a Kbt. 44.§ (1) bekezdése szerinti indokolást, mely
részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen
módon okozna aránytalan sérelmet számunkra.
vagy
ajánlatunk üzleti titkot nem tartalmaz.
Jelen nyilatkozatot a Vasas Sport Club, mint Ajánlatkérő által „Villamos energia beszerzése a Vasas
Sport Club részére 2018. évre” tárgyában megindított, uniós a Kbt. 81. §-a szerinti nyílt közbeszerzési
eljárásban az ajánlat részeként teszem.

Keltezés:
……………………………….
Ajánlattevő neve
Ajánlattevő székhelye
A céget képviselő személy neve
A céget nyilvántartó cégbíróság
A cég cégjegyzékszáma
cégszerű aláírás

4

A fennálló esetet kérjük egyértelműen megjelölni. A nem releváns nyilatkozati rész törölhető.
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5.6
szerint

NYILATKOZAT a Kbt. 67. § (4) bekezdésben előírtak

Alulírott ……………………………………….. mint a(z) ……………………………….. ajánlattevő (neve, székhelye,
cégjegyzékszáma és a céget nyilvántartó cégbíróság neve) cég aláírásra jogosult képviselője
kijelentem, hogy a Vasas Sport Club, mint Ajánlatkérő által „Villamos energia beszerzése a Vasas
Sport Club részére 2018. évre” tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban nyertességünk esetén
a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok
hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általunk az alkalmasság igazolására igénybe vett más
szervezet nem tartozik az 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá.
Keltezés:
……………………………….
Ajánlattevő neve
Ajánlattevő székhelye
A céget képviselő személy neve
A céget nyilvántartó cégbíróság
A cég cégjegyzékszáma
cégszerű aláírás
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5.7
NYILATKOZAT a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az
ajánlattevő részéről

Alulírott ……………………………………….. mint a(z) ……………………………….. ajánlattevő (neve, székhelye,
cégjegyzékszáma és a céget nyilvántartó cégbíróság neve) cég aláírásra jogosult képviselője – a ajánlati
felhívásban és az egyéb közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi
követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után ezennel kijelentem, hogy a(z)

…………………………………………………….. ajánlattevő,
a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján kapacitást nyújtó szervezetre nem támaszkodik
vagy
a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az alábbi szervezetek kapacitásaira kíván támaszkodni az alkalmasság
igazolásához:5
Szervezet neve, székhelye

Ajánlati felhívás vonatkozó pontja

Továbbá nyilatkozunk a Kbt. 65. § (7) bekezdés alapján, hogy ajánlatunkban becsatoljuk a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses
vagy
előszerződésben
vállalt
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítése során.

Jelen nyilatkozatot a Vasas Sport Club, mint Ajánlatkérő által „Villamos energia beszerzése a Vasas
Sport Club részére 2018. évre” tárgyában megindított, uniós, a Kbt. 81. §-a szerinti nyílt közbeszerzési
eljárásban az ajánlat részeként teszem.
Keltezés:
……………………………….
Ajánlattevő neve
Ajánlattevő székhelye
A céget képviselő személy neve
A céget nyilvántartó cégbíróság
A cég cégjegyzékszáma
cégszerű aláírás

5

A fennálló esetet kérjük egyértelműen megjelölni.
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5.8

NYILATKOZAT a CD vagy DVD adattartalmáról

Alulírott ……………………………………….. mint a(z) ……………………………….. ajánlattevő (neve, székhelye,
cégjegyzékszáma és a céget nyilvántartó cégbíróság neve) cég aláírásra jogosult képviselője ezennel
kijelentem, hogy az ajánlat mellékleteként benyújtott CD/DVD adattartalma megegyezik a papír alapon
benyújtott eredeti ajánlat adattartalmával.

Jelen nyilatkozatot a Vasas Sport Club, mint Ajánlatkérő által „Villamos energia beszerzése a Vasas
Sport Club részére 2018. évre” tárgyában megindított, uniós, a Kbt. 81. §-a szerinti nyílt közbeszerzési
eljárásban az ajánlat részeként teszem.

Keltezés:
……………………………….
Ajánlattevő neve
Ajánlattevő székhelye
A céget képviselő személy neve
A céget nyilvántartó cégbíróság
A cég cégjegyzékszáma
cégszerű aláírás
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5.9
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum
formanyomtatványa
Kitöltési útmutató

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum a gazdasági szereplő olyan nyilatkozata, amely a
hatóságok vagy harmadik felek által kibocsátott igazolásokat helyettesíti előzetes bizonyítékként. A
2014/24/EU irányelv 59. cikkében foglaltak szerint ebben a gazdasági szereplő hivatalosan
kinyilvánítja, hogy nincs azon helyzetek egyikében sem, amelyek miatt a gazdasági szereplőket ki kell,
illetve ki lehet zárni; hogy megfelel a vonatkozó kiválasztási szempontoknak, és adott esetben megfelel
az objektív szabályoknak és kritériumoknak, amelyeket a részvételre felhívandó, alkalmasnak
minősített részvételre jelentkezők számának korlátozása céljából határoztak meg. Célja a kizárási és a
kiválasztási kritériumokhoz kapcsolódó jelentős számú igazolás, illetve egyéb dokumentum
benyújtásának kötelezettségéből eredő adminisztratív terhek csökkentése.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltése során a gazdasági szereplők feladatát
megkönnyítendő a tagállamok útmutatót bocsáthatnak ki az egységes európai közbeszerzési
dokumentum használatáról, például jelezve, hogy a nemzeti jog mely rendelkezései relevánsak a III.
rész A. szakaszára6 vonatkozóan, hogy az elismert gazdasági szereplők hivatalos jegyzéke vagy azzal
egyenértékű igazolás esetleg nem létezik, vagy ilyet nem bocsátanak ki egy adott tagállamban, vagy
pontosítva, hogy mely hivatkozásokat és információkat kell megadni ahhoz, hogy az ajánlatkérő
szervek vagy a közszolgáltató ajánlatkérők elektronikusan hozzáférjenek egy adott igazoláshoz.
Egy adott közbeszerzési eljárás dokumentációjának elkészítése során az ajánlatkérő szerveknek és a
közszolgáltató ajánlatkérőknek az eljárást megindító felhívásban, az eljárást megindító felhívásban
hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban vagy a szándék megerősítésére vonatkozó felhívásban
jelezniük kell, hogy mely információkat fogják bekérni a gazdasági szereplőktől, beleértve annak
egyértelmű kijelentését, hogy a II. és III. részben meghatározott információt7 meg kell adni vagy nem
kell megadni azon alvállalkozók tekintetében, amelyek kapacitásait a gazdasági szereplő nem veszi
igénybe8. Azáltal is megkönnyíthetik a gazdasági szereplők feladatát, hogy ezt az információt
közvetlenül az egységes európai közbeszerzési dokumentum elektronikus változatában jelzik, például
az ESPD-szolgáltatás felhasználásával (https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/ecertis2/resources/espd/index.html9), amelyet a Bizottság szervezeti egységei díjmentesen
6

Például hogy annak a gazdasági szereplőnek, akit elítéltek a nemzeti büntető törvénykönyv x, y és z
cikke alapján, erről nyilatkoznia kell a bűnszervezetben vagy pénzmosásban való részvételért kapott ítélettel
kapcsolatos információ kitöltése során...
7
Kizárási okokra vonatkozó információ.
8
Lásd a 2014/24/EU irányelv 71. cikke (5) bekezdésének harmadik albekezdését, és a 2014/25/EU
irányelv 88. cikke (5) bekezdésének harmadik albekezdését
9
Ez a fejlesztés alatt álló előzetes verzió linkje. Amikor rendelkezésre áll a teljes kész verzió, annak linkje
kerül feltüntetésre, vagy egyéb módon elérhető lesz.
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fognak az ajánlatkérő szervezetek, a közszolgáltató ajánlatkérők, a gazdasági szereplők, az elektronikus
szolgáltatók és más érdekelt felek rendelkezésére bocsátani.
A nyílt eljárások esetében az ajánlat, továbbá meghívásos eljárás, tárgyalásos eljárás,
versenypárbeszéd és innovációs partnerség esetében a részvételi kérelem mellett a gazdasági
szereplőknek be kell nyújtaniuk a kért információk megadásával kitöltött egységes európai
közbeszerzési dokumentumot is.10 A keretmegállapodásokon alapuló egyes szerződések kivételével az
eljárás nyerteséül kiválasztott ajánlattevőnek be kell nyújtania a naprakész igazolásokat és kiegészítő
dokumentumokat.
A tagállamok szabályozhatják, vagy az ajánlatkérő szervekre és a közszolgáltató ajánlatkérőkre
hagyhatják annak eldöntését, hogy használják-e az egységes európai közbeszerzési dokumentumot
olyan közbeszerzési eljárások részeként is, amelyek nem, vagy nem teljesen tartoznak a 2014/24/EU
vagy a 2014/25/EU irányelv hatálya alá, például a vonatkozó értékhatár alatti beszerzéseknél, vagy a
szociális és egyéb meghatározott szolgáltatásokra vonatkozó különös szabályok hatálya alá tartozó
beszerzéseknél (a továbbiakban: az enyhébb szabályozás)11. Hasonlóképpen a tagállamok
szabályozhatják, vagy az ajánlatkérő szervekre és a közszolgáltató ajánlatkérőkre hagyhatják annak
eldöntését, hogy használják-e az egységes európai közbeszerzési dokumentumot koncessziós
szerződések odaítélésével kapcsolatban is, attól függetlenül, hogy azok a 2014/23/EU irányelv12
hatálya alá tartoznak-e.

Az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő az eljárás során bármikor felkérheti bármelyik
ajánlattevőt, hogy nyújtsa be az összes kért igazolást és kiegészítő dokumentumot, vagy azok egy
részét, amennyiben ez az eljárás megfelelő lefolytatásához szükséges.

10

Összetettebb a helyzet a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások tekintetében, amelyekről a
2014/24/EU irányelv 32. cikke és a 2014/25/EU irányelv 50. cikke rendelkezik, mivel e rendelkezések igen eltérő
valós helyzetekre vonatkoznak.
Egységes európai közbeszerzési dokumentum bekérése szükségtelen adminisztratív terhet jelentene, vagy
egyéb tekintetben nem lenne helyénvaló 1) ahol csak egy, előre meghatározott résztvevő lehetséges (a két
irányelvet tekintve, a 2014/24/EU irányelv 32. cikke (2) bekezdésének b) pontja, (3) bekezdésének b) és d)
pontja, valamint (5) bekezdése, illetve a 2014/25/EU irányelv 50. cikkének c), e), f) és i) pontja), és 2) a
sürgősségi helyzetből adódóan (a 2014/24/EU irányelv 32. cikke (2) bekezdésének c) pontja, illetve a
2014/25/EU irányelv 50. cikkének d) és h) pontja) vagy árutőzsdén jegyzett és vásárolt áruk esetében az ügylet
egyéni sajátosságai miatt (a 2014/24/EU irányelv 32. cikke (3) bekezdésének c) pontja és a 2014/25/EU irányelv
50. cikkének g) pontja).
Másrészt az egységes európai közbeszerzési dokumentum teljes körűen szerepet játszana és azt be kellene
kérni a fennmaradó esetekben, amelyekre az jellemző, hogy egynél több a lehetséges résztvevő, nincs
sürgősségi helyzet, és az ügylethez nem kötődnek egyéni sajátosságok; ez érvényesül a 2014/24/EU irányelv 32.
cikke (2) bekezdésének a) pontja, (3) bekezdésének a) pontja és (4) bekezdése, valamint a 2014/25/EU irányelv
50. cikkének a), b) és j) pontja tekintetében.
11
A 2014/24/EU irányelv 74–77. cikke, és a 2014/25/EU irányelv 91–94. cikke.
12
Az Európai Parlament és a Tanács 2014. február 26-i 2014/23/EU irányelve a koncessziós
szerződésekről (HL L 94., 2014.3.28., 1. o.).
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A gazdasági szereplő kizárható a közbeszerzési eljárásból, vagy ellene a nemzeti jognak megfelelően
vád emelhető, ha az egységes európai közbeszerzési dokumentumban vagy – általánosabban – a
kizárási okok fenn nem állásának és a kiválasztási kritériumok teljesülésének ellenőrzéséhez szükséges
információk szolgáltatása során hamis nyilatkozatot tett, információkat tartott vissza, vagy nem tudja
bemutatni a megkívánt kiegészítő dokumentumokat.
A gazdasági szereplők később is felhasználhatják azt az egységes európai közbeszerzési
dokumentumban megadott információt, amelyet egy korábbi közbeszerzési eljárásban már megadtak,
amennyiben az információ továbbra is helytálló és releváns. Ennek a legkönnyebb módja, az információ
beillesztése az új egységes európai közbeszerzési dokumentumba a megfelelő funkciókkal, amelyek e
célra rendelkezésre állnak a fent említett elektronikus ESDP szolgáltatásban. Természetesen lehetőség
lesz az információ ismételt felhasználására a másolás és beillesztés más formáinak segítségével is,
például a gazdasági szereplő informatikai berendezésein (PC-n, táblagépen, szerveren ...) tárolt
információ felhasználásával.
A 2014/24/EU irányelv 59. cikke (2) bekezdése második albekezdésének megfelelően az egységes
európai közbeszerzési dokumentum kizárólag elektronikus formában fog rendelkezésre állni, azonban
ez legkésőbb 2018. április 18-ig halasztható13. Ez azt jelenti, hogy legkésőbb 2018. április 18-ig az
egységes európai közbeszerzési dokumentumnak mind elektronikus, mind pedig papíralapú változatai
felhasználhatók. Az említett ESPD-szolgáltatás minden esetben lehetővé teszi a gazdasági szereplők
számára, hogy elektronikusan töltsék ki az egységes európai közbeszerzési dokumentumukat, lehetővé
téve számukra a felkínált lehetőségek minden előnyének kiaknázását (nem utolsósorban az információ
újrafelhasználását). Olyan közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az elektronikus kommunikációt
elhalasztották (amely legkésőbb 2018. április 18-ig szintén lehetséges), az ESPD-szolgáltatás lehetővé
teszi a gazdasági szereplők számára elektronikusan kitöltött egységes európai közbeszerzési
dokumentumuk kinyomtatását papíralapú dokumentumként, amelyet azután az elektronikus
kommunikációtól eltérő módon eljuttathatnak az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató
ajánlatkérőnek14.
Az előzőkben említetteknek megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentumban a
gazdasági szereplő hivatalosan kinyilvánítja, hogy a vonatkozó kizárási okok nem állnak fenn, hogy az
adott kiválasztási kritériumoknak megfelel, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy megadja az
ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő által kért releváns információkat.
Amennyiben a közbeszerzések részekre vannak bontva, és a kiválasztási szempontok15 részenként
változnak, az egységes európai közbeszerzési dokumentumot mindegyik részre vonatkozóan ki kell
tölteni (vagy a részek olyan csoportjára, amelyekre ugyanazon kiválasztási szempontok vonatkoznak).

13

Lásd a 2014/24/EU irányelv 90. cikkének (3) bekezdését.
Pdf fájlként is el tudják készíteni egységes európai közbeszerzési dokumentumukat, amely elektronikus
úton mellékletként elküldhető. Ahhoz, hogy a gazdasági szereplők a későbbiekben újra fel tudják használni az
információt, a kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot megfelelő elektronikus formában kell
elmenteniük (mint pl. .xml).
15
Ez az eset lehetséges a legkisebb előírt árbevételnél, amelyet ilyen esetekben az egyes részek
legnagyobb becsült értékének függvényében kell megállapítani.
14
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A nyilatkozatnak emellett tartalmaznia kell, hogy a kiegészítő iratok16 kiállításáért melyik hatóság vagy
harmadik fél a felelős, továbbá tartalmaznia kell a gazdasági szereplő arra vonatkozó hivatalos
nyilatkozatát, hogy kérésre haladéktalanul be tudja mutatni az említett kiegészítő iratokat.
Az ajánlatkérő szervek vagy közszolgáltató ajánlatkérők dönthetnek úgy, vagy a tagállamok
előírhatják17 számukra, hogy a kiválasztási szempontokról előírt információt egyetlen kérdésre
korlátozzák arra vonatkozóan, hogy a gazdasági szereplők megfelelnek-e az előírt kiválasztási
szempontoknak, igen vagy nem. Bár ezt további információ és/vagy dokumentáció bekérése követheti,
körültekintően el kell kerülni azt, hogy túlzott adminisztratív terheket rójanak a gazdasági szereplőkre
azáltal, hogy egy adott közbeszerzési eljárásban minden résztvevőtől szisztematikusan bekérik a
tanúsítványokat vagy egyéb igazolásokat, illetve az olyan gyakorlatot, amelynek során
megkülönböztető módon azonosítják be azokat a gazdasági szereplőket, amelyektől ilyen
dokumentációt kérnek.
Az ajánlatkérő szervek és a közszolgáltató ajánlatkérők azon kötelezettsége, hogy az érintett
dokumentációt bármely tagállamban közvetlenül a díjmentes nemzeti adatbázishoz történő
hozzáféréssel szerezzék be, akkor is fennáll, amikor a kiválasztási szempontokra kezdetben bekért
információ az igen vagy nem válaszra szorítkozott. Ha ilyen elektronikus dokumentációt kérnek, akkor
a gazdasági szereplők az érintett dokumentáció beszerzéséhez szükséges információt a kiválasztási
szempontok ellenőrzésekor fogják megadni az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató
ajánlatkérőnek, nem pedig közvetlenül az egységes európai közbeszerzési dokumentumban.
Amennyiben a szükséges információ (például erkölcsi bizonyítvány) elektronikus úton elérhető az
ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára, a gazdasági szereplő annak érdekében,
hogy az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő hozzáférjen ezekhez az információkhoz,
közölheti az információ elérési útját (meg kell adnia az adatbázis nevét, internetcímét, a keresett adat
nyilvántartási számát stb.). Ennek közlésével a gazdasági szereplő hozzájárul ahhoz, hogy az
ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő a személyes adatok feldolgozásáról szóló
95/46/EK irányelvet 18 végrehajtó nemzeti szabályoknak megfelelően hozzáférjen a vonatkozó
dokumentumokhoz és különösen egyes különleges adatokat, például bűncselekményekre,
büntetőítéletekre vagy biztonsági intézkedésekre vonatkozó
adatokat tartalmazó
dokumentumokhoz.
A 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 64. cikkével összhangban az elismert gazdasági
szereplők hivatalos jegyzékébe felvett vagy közjogi vagy magánjogi szervezetek által kiállított
vonatkozó tanúsítványokkal rendelkező gazdasági szereplő a III–V. részben kért adatok
16

Kivéve, ha az ajánlatkérő szervek vagy a közszolgáltató ajánlatkérők jelezték, hogy a követelmények
teljesítéséről az első alkalommal elegendő az általános információ („igen”/„nem”). Erről a lehetőségről a
további magyarázatot lásd lent.
17
Az ilyen előírások lehetnek általános jellegűek, vagy szorítkozhatnak csak bizonyos helyzetekre, pl. csak
nyílt eljárásoknál, vagy kétszakaszos eljárásoknál csak akkor, amikor minden részvételre jelentkezőt felhívnak a
részvételre.
18
Az Európai Parlament és a Tanács 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve a személyes adatok
feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 281.,
1995.11.23., 31. o.).

27

Közbeszerzési dokumentumok
Vasas Sport Club
Villamos energia beszerzése a Vasas Sport Club részére 2018. évre

vonatkozásában benyújthatja az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek a hivatalos
jegyzékbe való felvételről az illetékes hatóság által kiadott igazolást, vagy az illetékes tanúsító szervezet
által kibocsátott tanúsítványt.
Azon gazdasági szereplőnek, amely egyedül vesz részt és a kiválasztási szempontok teljesítéséhez nem
veszi igénybe más szervezetek kapacitásait, egy egységes európai közbeszerzési dokumentumot kell
kitöltenie.
Azon gazdasági szereplőnek, amely egyedül vesz részt, de a kiválasztási szempontok teljesítéséhez más
szervezet vagy szervezetek kapacitásait veszi igénybe, biztosítania kell, hogy az ajánlatkérő szerv vagy
a közszolgáltató ajánlatkérő a gazdasági szereplő egységes európai közbeszerzési dokumentuma
mellett kézhez kapjon egy külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot is, amely minden
egyes igénybe vett szervezet vonatkozásában tartalmazza a releváns információkat19.
Végül, amennyiben a közbeszerzési eljárásban gazdasági szereplők egy csoportja – adott esetben
ideiglenes társulás keretében – együttesen vesz részt, a II–V. részben foglalt információk tekintetében
minden egyes részt vevő gazdasági szereplőnek külön egységes európai közbeszerzési
dokumentumot kell benyújtania.
Minden olyan esetben, amikor a gazdasági szereplő igazgatói, vezetői vagy felügyelői testületének
egynél több tagja van, illetve e testületek képviseletére, az azokban való döntéshozatalra, vagy annak
kontrolljára vonatkozó jogkörrel egynél több személy rendelkezik, lehetséges, hogy mindegyiküknek
alá kell írnia ugyanazon egységes európai közbeszerzési dokumentumot a nemzeti szabályoktól
függően, beleértve az adatvédelemre vonatkozó szabályokat.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum aláírását (aláírásait) illetően felhívjuk a figyelmet,
hogy az egységes európai közbeszerzési dokumentumon előfordulhat, hogy nem szükséges aláírás,
amennyiben az egységes európai közbeszerzési dokumentumot egy dokumentum csomag részeként
küldik el, amelynek hitelességét és sértetlenségét a küldés módjánál megkövetelt aláírás(ok) biztosítja
(biztosítják)20.
Olyan közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az eljárást megindító felhívást az Európai Unió Hivatalos
Lapjában tették közzé, a I. részben előírt információ automatikusan megjelenik, feltéve, hogy a fent
említett elektronikus ESPD-szolgáltatást használják az egységes európai közbeszerzési dokumentum
létrehozásához és kitöltéséhez.
Ha az eljárást megindító felhívás nem jelent meg az EU Hivatalos Lapjában, akkor az ajánlatkérő
szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek kell kitöltenie az információt, amely lehetővé teszi a

19

Lásd a II. rész C. szakaszát.
Például, ha az ajánlatot és az azt kísérő egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyílt eljárásban
olyan e-mail útján küldik el, amely a szükséges típusú elektronikus aláírással van ellátva, akkor előfordulhat,
hogy az egységes európai közbeszerzési dokumentumon további aláírás(ok) nem szükséges(ek). Az is
lehetséges, hogy az egységes európai közbeszerzési dokumentumon elektronikus aláírás sem szükséges,
amennyiben az egységes európai közbeszerzési dokumentum elektronikus közbeszerzési platformba van
illesztve, és a platform használatához elektronikus hitelesítésre van szükség.
20
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közbeszerzési eljárás egyértelmű azonosítását. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum
minden szakaszában az összes egyéb információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum a következő részekből és szakaszokból áll:
–

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

–

II. rész: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk

–

III. rész: Kizárási okok:

–

–

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

–

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

–

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

–

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

IV. rész: Kiválasztási kritériumok21:
–

: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése

–

A: Alkalmasság

–

B: Gazdasági és pénzügyi helyzet

–

C: Technikai és szakmai alkalmasság

21

A 2014/25/EU irányelv 80. cikkének (2) bekezdése alapján a közszolgáltató ajánlatkérők – függetlenül
attól, hogy ajánlatkérő szervek-e – eldönthetik, hogy alkalmazzák-e a 2014/24/EU irányelv 58. cikkében előírt
kiválasztási szempontokat (IV. rész, A., B. és C. szakasz).
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–

D: Minőségbiztosítási rendszerek és környezetvédelmi vezetési szabványok 22 23

–

V. rész: Az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának csökkentése24

–

VI. rész: Záró nyilatkozat

22

A 2014/25/EU irányelv nem írja elő kifejezetten a közszolgáltató ajánlatkérők számára az egységes
európai közbeszerzési dokumentum alkalmazását minőségbiztosítási rendszerek és környezetvédelmi vezetési
szabványok tekintetében (IV. rész, D. szakasz), azonban ezt gyakorlati okoknál fogva lehetővé kell tenni, mivel a
2014/24/EU irányelv 62. cikke és a 2014/25/EU irányelv 81. cikke lényegében ugyanaz.
23
A 2014/25/EU irányelv 77. cikkének (2) bekezdése és 78. cikkének (1) bekezdése értelmében a
közszolgáltató ajánlatkérőknek objektív szabályok és szempontok alapján kell kiválasztaniuk a résztvevőket. A
fent leírtak szerint ezek bizonyos esetekben lehetnek a 2014/24/EU irányelvben előírt szempontok, vagy
lényegileg azonos rendelkezéseket foglalhatnak magukba (lásd a 9. és a 11. lábjegyzetet). Az objektív szabályok
és szempontok azonban szintén vonatkozhatnak egy adott közszolgáltató ajánlatkérőre vagy egy adott
közbeszerzési eljárásra. Az ilyen esetekhez azonban nem alkalmazható az egységes formanyomtatvány.
24
A 2014/25/EU irányelv nem írja elő kifejezetten a közszolgáltató ajánlatkérők számára az egységes
európai közbeszerzési dokumentum alkalmazását az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának
csökkentése tekintetében (V. rész), azonban ezt gyakorlati okoknál fogva lehetővé kell tenni, mivel a
2014/24/EU irányelv 65. cikke és a 2014/25/EU irányelv 78. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy e részvevők
számának bármilyen csökkentését objektív és megkülönböztetésmentes szempontok vagy szabályok alapján
kell végezni.
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2. MELLÉKLET
AZ EGYSÉGES EURÓPAI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM FORMANYOMTATVÁNYA
I. rész: A közbeszerzési eljárásra és az ajánlatkérő szervre vagy a közszolgáltató ajánlatkérőre
vonatkozó információk
Olyan közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az eljárást megindító felhívást az Európai Unió
Hivatalos Lapjában tették közzé, az I. részben előírt információ automatikusan beolvasásra kerül,
feltéve, hogy a fent említett elektronikus ESPD-szolgáltatást25 használták az egységes európai
közbeszerzési dokumentum kitöltéséhez. Az Európai Unió Hivatalos lapjában közzétett vonatkozó
hirdetmény26 hivatkozási adatai:
A
Hivatalos
Lap
S
sorozatának
száma
[],
dátum
[],
A hirdetmény száma a Hivatalos Lap S sorozatban : [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

[]

oldal,

Ha az eljárást megindító felhívás nem jelent meg az EU Hivatalos Lapjában, akkor az ajánlatkérő
szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek kell kitöltenie az információt, amely lehetővé teszi a
közbeszerzési eljárás egyértelmű azonosítását.
Amennyiben nincs előírva hirdetmény közzététele az Európai Unió Hivatalos Lapjában, kérjük,
hogy adjon meg egyéb olyan információt, amely lehetővé teszi a közbeszerzési eljárás egyértelmű
azonosítását (pl. nemzeti szintű közzététel hivatkozási adata): [….]
A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Az I. részben előírt információ automatikusan megjelenik, feltéve, hogy a fent említett ESPDszolgáltatást használják az egységes európai közbeszerzési dokumentum létrehozásához és
kitöltéséhez. Ha nem, akkor ezt az információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie.
A beszerző azonosítása27

Válasz: AK18741

Név:

Vasas Sport Club

Melyik beszerzést érinti?

Árubeszerzés

25

A Bizottság szervezeti egységei az elektronikus ESPD-szolgáltatást díjmentesen bocsátják az
ajánlatkérő szervek, a közszolgáltató ajánlatkérők, a gazdasági szereplők, az elektronikus szolgáltatók és más
érdekelt felek rendelkezésére.
26
Ajánlatkérő szervek részére: vagy az eljárást megindító felhívásként alkalmazott Előzetes tájékoztató,
vagy Szerződési hirdetmény.
Közszolgáltató ajánlatkérők részére: az eljárást megindító felhívásként alkalmazott Időszakos előzetes
tájékoztató, Szerződési hirdetmény, vagy a Minősítési rendszer meglétéről szóló hirdetmény
27
A vonatkozó hirdetmény I. szakaszának I.1 pontjából átmásolandó információ. Közös közbeszerzés
esetén kérjük feltüntetni minden résztvevő beszerző nevét.
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A közbeszerzés
ismertetése28:

megnevezése

vagy

rövid

„Villamos energia beszerzése a Vasas Sport Club
részére 2018. évre”

Az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató [ ]
ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási
szám (adott esetben)29:
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum minden szakaszában az összes egyéb információt
a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie.
II. rész: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk
A: A GAZDASÁGI SZEREPLŐRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Azonosítás:

Válasz:

Név:

[ ]

Héaazonosító szám (uniós adószám), adott [ ]
esetben:
[ ]
Ha nincs héaazonosító szám, kérjük egyéb nemzeti
azonosító szám feltüntetését, adott esetben, ha
szükséges.
Postai cím:

[……]

Kapcsolattartó személy vagy személyek30:

[……]

Telefon:

[……]

E-mail cím:

[……]

Internetcím (adott esetben):

[……]

Általános információ:

Válasz:

A gazdasági szereplő
középvállalkozás31?

mikro-,

kis-

vagy [] Igen [] Nem

28

Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 és II.1.3 pontját.
Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 pontját.
30
Kérjük, ismételje meg a kapcsolattartó személyekre vonatkozó információt, ahányszor szükséges.
31
Lásd a Bizottság 2003. május 6-i ajánlását a mikro-, kis és középvállalkozások meghatározásáról (HL L
124., 2003.5.20., 36. o.). Ez az információ csak statisztikai célból szükséges.
Mikrovállalkozás: olyan vállalkozás, amely 10-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma
és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 2 millió eurót.
Kisvállalkozás: olyan vállalkozás, amely 50-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy
29
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Csak ha a közbeszerzés fenntartott32: A
gazdasági szereplő védett műhely, szociális
vállalkozás33 vagy védett munkahely-teremtési
programok keretében fogja teljesíteni a
szerződést?
Ha igen,
mi a fogyatékossággal élő vagy hátrányos
helyzetű munkavállalók százalékos aránya?
Ha szükséges, kérjük, adja meg, hogy az érintett
munkavállalók a fogyatékossággal élő vagy
hátrányos helyzetű munkavállalók mely
kategóriájába vagy kategóriáiba tartoznak.

[] Igen [] Nem

[…]

[….]

Adott esetben, a gazdasági szereplő szerepel-e az [] Igen [] Nem [] Nem alkalmazható
elismert
gazdasági
szereplők
hivatalos
jegyzékében,
vagy
rendelkezik-e
azzal
egyenértékű
igazolással
(pl.
nemzeti
(elő)minősítési rendszer keretében)?
Ha igen:
Kérjük, válaszolja meg e szakasz további részeit,
e rész B. szakaszát és amennyiben releváns, e
rész C. szakaszát, adott esetben töltse ki az V.
részt, valamint mindenképpen töltse ki és írja alá
a VI. részt.
a) Kérjük, adott esetben adja meg a jegyzék vagy
az igazolás nevét és a vonatkozó nyilvántartási
vagy igazolási számot:
b) Ha a felvételről szóló igazolás vagy tanúsítvány
elektronikusan elérhető, kérjük, tüntesse fel:

a) [……]

c) Kérjük, tüntesse fel a referenciákat, amelyeken
a felvétel vagy a tanúsítás alapul, és adott
esetben a hivatalos jegyzékben elért minősítést34:
d) A felvétel vagy a tanúsítás az összes előírt
kiválasztási szempontra kiterjed?
Ha nem:
Ezen kívül kérjük, hogy KIZÁRÓLAG akkor töltse

c) [……]

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

d) [] Igen [] Nem

éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 10 millió eurót;
Középvállalkozás: olyan vállalkozás, amely nem mikro- és nem kisvállalkozás, és amely 250-nél kevesebb főt
foglalkoztat, és amelynek éves forgalma nem haladja meg az 50 millió eurót, és/vagy éves mérlegfőösszege
nem haladja meg a 43 millió eurót.
32
Lásd a szerződési hirdetmény III.1.5. pontját.
33
Azaz fő célja a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű személyek szociális és szakmai
beilleszkedése.
34
A hivatkozások és a minősítés, ha van ilyen, a tanúsításon szerepelnek.
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ki a hiányzó információt a IV. rész A., B., C. vagy
D. szakaszában az esettől függően,
ha a vonatkozó hirdetmény vagy közbeszerzési
dokumentumok ezt előírják:
e) A gazdasági szereplő tud-e igazolást adni a
társadalombiztosítási járulékok és adók
megfizetéséről, vagy meg tudja-e adni azt az
információt, amely lehetővé teszi az ajánlatkérő
szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára,
hogy közvetlenül beszerezze azt bármely
tagország díjmentesen hozzáférhető nemzeti
adatbázisából?
Ha a vonatkozó információ elektronikusan
elérhető, kérjük, adja meg a következő
információkat:

e) [] Igen [] Nem

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
[……][……][……][……]
A Nemzeti Adó- és Vámhivatalt kell itt megnevezni,
illetve azt, hogy a gazdasági szereplő együttes
adóigazolást képes-e csatolni, vagy esetleg szerepel a
köztartozásmentes adózói adatbázisban. Utóbbi
esetben az adatbázis elérhetőségét kell megadni:

http://nav.gov.hu/nav/adatbazisok/
koztartozasmentes/egyszeru_lekerdezes
Részvétel formája:
A gazdasági szereplő másokkal együtt vesz részt a
közbeszerzési eljárásban?35

Válasz:
[] Igen [] Nem

Ha igen, kérjük, biztosítsa, hogy a többi érintett külön egységes európai közbeszerzési dokumentum
formanyomtatványt nyújtson be.
Ha igen:
a) Kérjük, adja meg a gazdasági szereplő
csoportban betöltött szerepét (vezető, specifikus
feladatokért felelős, ...):
b) Kérjük, adja meg, mely gazdasági szereplők a
közbeszerzési eljárásban együtt részt vevő
csoport tagjai:
c) Adott esetben a részt vevő csoport neve:

a:) [……]

b): [……]

c): [……]

Részek

Válasz:

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

[ ]

35

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

34

Közbeszerzési dokumentumok
Vasas Sport Club
Villamos energia beszerzése a Vasas Sport Club részére 2018. évre

B: A GAZDASÁGI SZEREPLŐ KÉPVISELŐIRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Adott esetben adja meg azon személyek nevét és címét, akik a jelen közbeszerzési eljárásban jogosultak
képviselni a gazdasági szereplőt:
Képviselet, ha van:

Válasz:

Teljes név;
valamint a születési idő és hely, ha szükséges:

[……];
[……]

Beosztás/milyen minőségben jár el:

[……]

Postai cím:

[……]

Telefon:

[……]

E-mail cím:

[……]

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

a
(a

[……]

C: MÁS SZERVEZETEK KAPACITÁSAINAK IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Igénybevétel:

Válasz:

Az alábbi IV. részben feltüntetett kiválasztási []Igen []Nem
kritériumoknak és (adott esetben) az alábbi V.
részben
feltüntetett
kritériumoknak
és
szabályoknak való megfelelés során a gazdasági
szereplő igénybe veszi-e más szervezetek
kapacitásait?
Amennyiben igen, minden egyes érintett szervezetre vonatkozóan külön egységes európai
közbeszerzési dokumentumban adja meg az e rész A. és B. szakaszában, valamint a III. részben
meghatározott információkat, megfelelően kitöltve és az érintett szervezetek által aláírva.
Felhívjuk a figyelmet, hogy ennek magában kell foglalnia azokat a szakembereket vagy műszaki
szervezeteket, akik/amelyek nem tartoznak közvetlenül a gazdasági szereplő vállalkozásához,
különösen a minőség-ellenőrzés felelőseit, továbbá építési beruházásra irányuló közbeszerzési
szerződés esetében azon szakembereket vagy műszaki szervezeteket, akiket/amelyeket a gazdasági
szereplő a beruházás kivitelezéséhez igénybe vehet.
Amennyiben a gazdasági szereplő által igénybe vett meghatározott kapacitások tekintetében ez
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releváns, minden egyes szervezetre vonatkozóan adja meg a IV. és az V. részben meghatározott
információkat is36.
D: INFORMÁCIÓK AZOKRÓL AZ ALVÁLLALKOZÓKRÓL, AKIKNEK KAPACITÁSAIT A GAZDASÁGI SZEREPLŐ NEM VESZI
IGÉNYBE

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

Válasz:

Szándékozik-e a gazdasági szereplő a szerződés []Igen []Nem
bármely részét alvállalkozásba adni harmadik Ha igen, és amennyiben ismert, kérjük, sorolja
félnek?
fel a javasolt alvállalkozókat:
[…]
Ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő kifejezetten kéri ezt az információt az e
szakaszban lévő információn kívül, akkor kérjük, adja meg az e rész A. és B. szakaszában és a III.
részben előírt információt mindegyik érintett alvállalkozóra (alvállakozói kategóriára) nézve.

36

Pl. a minőség-ellenőrzésben részt vevő műszaki szervezetek esetében: IV. rész C. szakasz, 3. pont.
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III. rész: Kizárási okok
A: BÜNTETŐELJÁRÁSBAN HOZOTT ÍTÉLETEKKEL KAPCSOLATOS OKOK
A 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (1) bekezdése a következő kizárási okokat határozza meg:
1.

Bűnszervezetben való részvétel37;

2.

Korrupció38;

3.

Csalás39;

4.

Terrorista bűncselekmény vagy terrorista csoporthoz kapcsolódó bűncselekmény40;

5.

Pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása41;

6.

Gyermekmunka és az emberkereskedelem más formái 42

Az irányelv 57. cikke (1) bekezdésében foglalt Válasz:
okokat végrehajtó nemzeti rendelkezések
szerinti büntetőeljárásban hozott ítéletekkel
kapcsolatos okok:
Jogerősen elítélték-e a gazdasági szereplőt vagy
a gazdasági szereplő igazgató, vezető vagy
felügyelő testületének tagját, illetve az e
testületek képviseletére, az azokban való
döntéshozatalra
vagy
azok
kontrolljára
vonatkozó jogkörrel rendelkező tagját a fent
felsorolt okok valamelyikéért olyan ítéletben,

[] Igen [] Nem
Ha a vonatkozó információ elektronikusan
elérhető, kérjük, adja meg a következő
információkat: (internetcím, a kibocsátó hatóság
vagy testület, a dokumentáció pontos

37

A szervezett bűnözés elleni küzdelemről szóló, 2008. október 24-i 2008/841/IB tanácsi kerethatározat
(HL L 300., 2008.11.11., 42. o.) 2. cikkében meghatározottak szerint.
38
Az Európai Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő korrupció elleni
küzdelemről szóló egyezmény (HL C 195., 1997.6.25., 1. o.) 3. cikkében és a Tanács 2003. július 22-i, a
magánszektorban tapasztalható korrupció elleni küzdelemről szóló 2003/568/IB kerethatározatának (HL L 192.,
2003.7.31., 54. o.) 2. cikke (1) bekezdésében meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok magában foglalja az
ajánlatkérő szerv (közszolgáltató ajánlatkérő) vagy a gazdasági szereplő nemzeti jogában meghatározott
korrupciót is.
39
Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1. cikke értelmében (HL C
316., 1995.11.27., 48. o.)
40
A terrorizmus elleni küzdelemről szóló, 2002. június 13-i 2002/475/IB tanácsi kerethatározat (HL L
164., 2002.6.22., 3. o.) 1. és 3. cikkében meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok magában foglalja az említett
kerethatározat 4. cikke szerinti, bűncselekményre való felbujtást, bűnsegélyt vagy kísérletet.
41
A pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való
felhasználásának megelőzéséről szóló, 2005. október 26-i 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
(HL L 309., 2005.11.25., 15. o.) 1. cikkében meghatározottak szerint.
42
Az emberkereskedelem megelőzéséről, és az ellene folytatott küzdelemről, az áldozatok védelméről,
valamint a 2002/629/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2011. április 5-i 2011/36/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 101., 2011.4.15., 1. o.) 2. cikkében meghatározottak szerint.
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amelyet nem több, mint öt évvel ezelőtt hoztak, hivatkozási
vagy amelyben a közvetlenül meghatározott [……][……][……][……]43
kizárás időtartama továbbra is alkalmazandó?
Amennyiben igen, kérjük,44 adja meg a
következő információkat:
a) Elítélés dátuma, adja meg, hogy az 1–6.
pontok közül melyik érintett, valamint az ítélet
okát (okait),
b) Határozza meg az elítélt személyét [ ];
c) Amennyiben az ítélet közvetlenül
megállapítja:

adatai):

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

b) [……]
c) A kizárási időszak hossza [……] és az érintett
pont(ok) [ ]
Ha a vonatkozó információ elektronikusan
elérhető, kérjük, adja meg a következő
információkat: (internetcím, a kibocsátó hatóság
vagy testület, a dokumentáció pontos
hivatkozási adatai): [……][……][……][……] 45

Ítéletek esetén hozott-e a gazdasági szereplő [] Igen [] Nem
olyan intézkedéseket, amelyek a releváns
kizárási
okok
ellenére
igazolják
megbízhatóságát46 (öntisztázás)?
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az [……]
intézkedéseket47:
B: ADÓFIZETÉSI VAGY A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK FIZETÉSÉRE VONATKOZÓ KÖTELEZETTSÉG MEGSZEGÉSÉVEL
KAPCSOLATOS OKOK

Adó vagy
fizetése:

társadalombiztosítási

járulék

Válasz:

Teljesítette-e a gazdasági szereplő összes [] Igen [] Nem
kötelezettségét
az
adók
és
társadalombiztosítási járulékok megfizetése
tekintetében, mind a székhelye szerinti
országban, mind pedig az ajánlatkérő szerv vagy

43

Kérjük, szükség szerint ismételje.
Kérjük, szükség szerint ismételje.
45
Kérjük, szükség szerint ismételje.
46
A 2014/24/EU irányelv 57. cikke (6) bekezdését végrehajtó nemzeti rendelkezésekkel összhangban.
47
Az elkövetett bűncselekmény jellegét figyelembe véve (egyszeri, ismételt, szisztematikus ...) a
magyarázatnak tükröznie kell e megtett intézkedések megfelelőségét.
44
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a közszolgáltató ajánlatkérő tagállamában, ha ez
eltér a székhely szerinti országtól?

Ha nem, akkor kérjük, adja meg a következő
információkat:
a) Érintett ország vagy tagállam
b) Mi az érintett összeg?
c) A kötelezettségszegés megállapításának
módja:
1) Bírósági vagy közigazgatási határozat:

–
–
–

Adók

Társadalombiztosítási
hozzájárulás

a) [……]
b) [……]

a) [……]
b) [……]

c1) [] Igen [] Nem

c1) [] Igen [] Nem

Ez a határozat jogerős –
és kötelező?

[] Igen
Nem

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

[……]

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

[……]

2) Egyéb mód? Kérjük, részletezze:

[] –

[] Igen [] Nem

–

[……]

–

[……]

c2) [ …]

c2) [ …]

d) Teljesítette-e a gazdasági szereplő d) [] Igen [] Nem
kötelezettségeit oly módon, hogy az esedékes Ha igen, kérjük,
adókat, társadalombiztosítási járulékokat és az részletezze: [……]
esetleges kamatokat és bírságokat megfizette,
vagy ezek megfizetésére kötelezettséget vállalt?

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

Ha az adók vagy társadalombiztosítási járulékok (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület,
befizetésére
vonatkozó
dokumentáció a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 48
elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a [……][……][……]
következő információkat:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalt kell itt megnevezni,
illetve azt, hogy a gazdasági szereplő együttes
adóigazolást képes-e csatolni, vagy esetleg szerepel a
köztartozásmentes adózói adatbázisban. Utóbbi
esetben az adatbázis elérhetőségét kell megadni:

http://nav.gov.hu/nav/adatbazisok/
koztartozasmentes/egyszeru_lekerdezes

48

Kérjük, szükség szerint ismételje.
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C: FIZETÉSKÉPTELENSÉGGEL , ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGGEL VAGY SZAKMAI KÖTELESSÉGSZEGÉSSEL KAPCSOLATOS OKOK49
Felhívjuk a figyelmet, hogy e közbeszerzés alkalmazásában lehetséges, hogy a következő kizárási
okok valamelyikét a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok
pontosabban meghatározzák. Így például a nemzeti jog rendelkezhet úgy, hogy a „súlyos szakmai
kötelességszegés” fogalma több különböző magatartásformát takarhat.
Esetleges
fizetésképtelenség, Válasz:
összeférhetetlenség vagy szakmai
kötelességszegés
A gazdasági szereplő tudomása szerint [] Igen [] Nem
megszegte-e
kötelezettségeit
a
környezetvédelmi, a szociális és a Ha igen, hozott-e a gazdasági szereplő olyan
intézkedéseket, amelyek e kizárási okok ellenére
munkajog terén50?
igazolják megbízhatóságát (öntisztázás)?
[] Igen [] Nem
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az
intézkedéseket: [……]
A gazdasági szereplő a következő
helyzetek bármelyikében van-e:
a) Csődeljárás, vagy
b) Fizetésképtelenségi eljárás vagy
felszámolási eljárás alatt áll, vagy
c) Hitelezőkkel csődegyezséget kötött,
vagy
d) A nemzeti törvények és rendeletek
szerinti hasonló eljárás következtében
bármely hasonló helyzetben van51, vagy
e) Vagyonát felszámoló vagy bíróság
kezeli, vagy
f) Üzleti tevékenységét felfüggesztette?
Ha igen:

–

Kérjük, részletezze:

–

Kérjük, ismertesse az okokat,
amelyek miatt mégis képes
lesz az alkalmazandó nemzeti
szabályokat
és
üzletfolytonossági

[] Igen [] Nem

–

[……]

–

[……]

49

Lásd a 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (4) bekezdését.
E közbeszerzés alkalmazásában a nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési
dokumentumokban vagy a 2014/24/EU irányelv 18. cikke (2) bekezdésében hivatkozottak szerint
51
Lásd a nemzeti jogot, a vonatkozó hirdetményt vagy a közbeszerzési dokumentumokat.
50
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intézkedéseket
véve
a
teljesítésére52.

figyelembe
szerződés

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

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
dokumentáció
pontos
hivatkozási
adatai):
[……][……][……]
Kibocsátó hatóság: Igazságügyi Minisztérium
Internetcím: http://www.e-cegjegyzek.hu/

Elkövetett-e a gazdasági szereplő súlyos
szakmai kötelességszegést53?
Ha igen, kérjük, részletezze:

[] Igen [] Nem,
[……]
Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó
intézkedéseket?
[] Igen [] Nem
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az
intézkedéseket:
[……]

[] Igen [] Nem
Kötött-e a gazdasági szereplő a verseny
torzítását célzó megállapodást más
gazdasági szereplőkkel?
Ha igen, kérjük, részletezze:
[…]
Kibocsátó hatóság: Gazdasági Versenyhivatal
Internetcím:
http://www.gvh.hu/szakmai_felhasznaloknak
/kozbeszerzesi_kartellek
http://www.gvh.hu/dontesek/versenyhivatali_dontesek,
http://www.gvh.hu/dontesek/
birosagi_dontesek_vj_szam_alapjan

52

Ezt az információt nem kell megadni abban az esetben, ha az a)–f) pontokban fölsorolt esetek
valamelyikében a gazdasági szereplők kizárását a nemzeti jog kötelezővé tette az eltérés lehetősége nélkül
abban az esetben, ha a gazdasági szereplő mindazonáltal képes a szerződés teljesítésére.
53
Adott esetben lásd a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok
meghatározásait.
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Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó
intézkedéseket?
[] Igen [] Nem
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az
intézkedéseket: [……]
Van-e tudomása a gazdasági
szereplőnek bármilyen
összeférhetetlenségről54 a
közbeszerzési eljárásban való
részvételéből fakadóan?
Ha igen, kérjük, részletezze:
Nyújtott-e a gazdasági szereplő vagy
valamely hozzá kapcsolódó vállalkozás
tanácsadást az ajánlatkérő szervnek
vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek,
vagy részt vett-e más módon a
közbeszerzési eljárás előkészítésében?
Ha igen, kérjük, részletezze:
Tapasztalta-e a gazdasági szereplő
valamely korábbi közbeszerzési
szerződés vagy egy ajánlatkérő szervvel
kötött korábbi szerződés vagy korábbi
koncessziós szerződés lejárat előtti
megszüntetését vagy az említett
korábbi szerződéshez kapcsolódó
kártérítési követelést vagy egyéb
hasonló szankciókat?
Ha igen, kérjük, részletezze:

[] Igen [] Nem

[…]

[] Igen [] Nem

[…]

[] Igen [] Nem

[…]
Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó
intézkedéseket?
[] Igen [] Nem
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az
intézkedéseket: [……]

Megerősíti-e a gazdasági szereplő a
következőket?
a) A kizárási okok fenn nem állásának,
illetve a kiválasztási kritériumok
teljesülésének ellenőrzéséhez szükséges
információk szolgáltatása során nem

54

[] Igen [] Nem

A nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban jelzettek

szerint.
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tett hamis nyilatkozatot,
b) Nem tartott vissza ilyen információt,
c) Késedelem nélkül be tudta nyújtani
az ajánlatkérő szerv vagy a
közszolgáltató ajánlatkérő által
megkívánt kiegészítő iratokat, és
d) Nem kísérelte meg jogtalanul
befolyásolni az ajánlatkérő szerv vagy a
közszolgáltató ajánlatkérő
döntéshozatali folyamatát, vagy olyan
bizalmas információkat megszerezni,
amelyek jogtalan előnyöket
biztosítanának számára a közbeszerzési
eljárásban, vagy gondatlanságból olyan
félrevezető információkat szolgáltatni,
amelyek érdemben befolyásolhatják a
kizárásra, a kiválasztásra vagy az
odaítélésre vonatkozó döntéseket.
D: EGYÉB, ADOTT ESETBEN AZ AJÁNLATKÉRŐ SZERV VAGY A KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐ TAGÁLLAMÁNAK
NEMZETI JOGSZABÁLYAIBAN ELŐÍRT KIZÁRÁSI OKOK

Tisztán nemzeti kizárási okok

Válasz:

Vonatkoznak-e a gazdasági szereplőre azok a
tisztán nemzeti kizárási okok, amelyeket a
vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési
dokumentumok meghatároznak?
Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a
közbeszerzési dokumentumokban megkívánt
dokumentáció elektronikus formában
rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a
következő információkat:

[] Igen [] Nem

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
[……][……][……]55
Kibocsátó hatóság: Igazságügyi Minisztérium
Internetcím: http://www.e-cegjegyzek.hu/
Kibocsátó hatóság: Közbeszerzési Hatóság
Internetcím: http://kozbeszerzes.hu
http://kozbeszerzes.hu/cikkek/eltiltottajanlattevok
http://kozbeszerzes.hu/cikkek/kizartajanlattevok-hamis-adatszolgaltatas

55

Kérjük, szükség szerint ismételje.
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http://kozbeszerzes.hu/cikkek/szerzodesszegesek
http://kozbeszerzes.hu/cikkek/kbt-62-1bekezdes-q-pont
Kibocsátó
hatóság:
Nemzetgazdasági
Minisztérium Munkafelügyeleti Főosztály:
Internetcím: http://nyilvantartas.ommf.gov.hu
Kibocsátó
hatóság:
Állampolgársági Hivatal

Bevándorlási

és

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

[] Igen [] Nem

[……]

IV. rész: Kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontokat illetően ( szakasz vagy e rész A–D szakaszai), a gazdasági szereplő
kijelenti a következőket:
: AZ ÖSSZES KIVÁLASZTÁSI SZEMPONT ÁLTALÁNOS JELZÉSE
A gazdasági szereplőnek csak ezt a mezőt kell kitöltenie abban az esetben, ha az ajánlatkérő szerv
vagy a közszolgáltató ajánlatkérő a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott
közbeszerzési dokumentumokban jelezte, hogy a gazdasági szereplő szorítkozhat a IV. rész 
szakaszának kitöltésére anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát ki kellene töltenie:
Minden előírt kiválasztási szempont teljesítése

Válasz:

Megfelel az előírt kiválasztási szempontoknak:

[] Igen [] Nem

A: ALKALMASSÁG SZAKMAI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE
A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az
érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a
vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.
Alkalmasság szakmai tevékenység végzésére

Válasz:
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1) Be van jegyezve a letelepedés helye szerinti
tagállamának vonatkozó szakmai vagy
cégnyilvántartásába56:
Ha a vonatkozó információ elektronikusan
elérhető, kérjük, adja meg a következő
információkat:

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

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

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

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

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

B: GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI HELYZET
A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az
érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a
vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.
Gazdasági és pénzügyi helyzet

Válasz:

1a) A gazdasági szereplő („általános”) éves
árbevétele a vonatkozó hirdetményben vagy a
közbeszerzési dokumentumokban előírt számú
pénzügyi évben a következő:
És/vagy
1b) A gazdasági szereplő átlagos éves
árbevétele a vonatkozó hirdetményben vagy a
közbeszerzési dokumentumokban előírt számú
évben a következő57 ():
Ha a vonatkozó információ elektronikusan

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

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület,

56

A 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében leírtak szerint egyes tagállamok gazdasági szereplőinek
egyes esetekben az adott mellékletben meghatározott egyéb követelményeknek is meg kell felelniük .
57
Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik.
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elérhető, kérjük, adja meg a következő
információkat:

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

2a) A gazdasági szereplő éves („specifikus”)
árbevétele a szerződés által érintett üzleti
területre vonatkozóan, a vonatkozó
hirdetményben vagy a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott módon az
előírt pénzügyi évek tekintetében a következő:
És/vagy
2b) A gazdasági szereplő átlagos éves
árbevétele a területen és a vonatkozó
hirdetményben vagy a közbeszerzési
dokumentumokban előírt számú évben a
következő58:
Ha a vonatkozó információ elektronikusan
elérhető, kérjük, adja meg a következő
információkat:

év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem
év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem
év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem

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

[……]

4) A vonatkozó hirdetményben vagy a
közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott pénzügyi mutatók59
tekintetében a gazdasági szereplő kijelenti,
hogy az előírt mutató(k) tényleges értéke(i) a
következő(k):

(az előírt mutató azonosítása – x és y60 aránya és az érték):
[……], [……]61

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

58
59
60
61

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

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

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

Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik.
Pl. az eszközök és a források aránya.
Pl. az eszközök és a források aránya.
Kérjük, szükség szerint ismételje.
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5) Szakmai felelősségbiztosításának biztosítási
összege a következő:
Ha a vonatkozó információ elektronikusan
elérhető, kérjük, adja meg a következő
információkat:

[……],[……][…]pénznem

6) Az esetleges egyéb gazdasági vagy pénzügyi
követelmények tekintetében, amelyeket a
vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési
dokumentumokban meghatároztak, a gazdasági
szereplő kijelenti a következőket:
Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a
közbeszerzési dokumentumokban esetlegesen
meghatározott vonatkozó dokumentáció
elektronikus formában rendelkezésre áll, kérjük,
adja meg a következő információkat:

[……]

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

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

C: TECHNIKAI ÉS SZAKMAI ALKALMASSÁG
A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az
érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a
vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.
Technikai és szakmai alkalmasság

Válasz:

1a) Csak építési beruházásra vonatkozó
közbeszerzési szerződések esetében:
A referencia-időszak folyamán62 a gazdasági
szereplő a meghatározott típusú munkákból a
következőket végezte:
Ha a legfontosabb munkák megfelelő
elvégzésére és eredményére vonatkozó
dokumentáció elektronikus formában
rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a következő
információkat:

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

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

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

Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó

62

Az ajánlatkérő szervek nem több, mint öt évet írhatnak elő, és elfogadhatnak öt évnél régebbi
tapasztalatot.
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A referencia-időszak folyamán63 a gazdasági
szereplő a meghatározott típusokon belül a
következő főbb szállításokat végezte, vagy a
következő főbb szolgáltatásokat nyújtotta: A
lista elkészítésekor kérjük, tüntesse fel az
összegeket, a dátumokat és a közületi vagy
magánmegrendelőket64:

hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok
határozzák meg): […]
Leírás

összegek dátumok megrendelők

2) A gazdasági szereplő a következő [……]
szakembereket vagy műszaki szervezeteket65
veheti igénybe, különös tekintettel a minőségellenőrzésért felelős szakemberekre vagy [……]
szervezetekre:
Építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési
szerződések esetében a gazdasági szereplő a
következő szakembereket vagy műszaki
szervezeteket veheti igénybe a munka
elvégzéséhez:
3) A gazdasági szereplő a minőség biztosítása [……]
érdekében a következő műszaki hátteret veszi
igénybe, valamint tanulmányi és kutatási
létesítményei a következők:
4) A gazdasági szereplő a következő [……]
ellátásilánc-irányítási
és
ellenőrzési
rendszereket tudja alkalmazni a szerződés
teljesítése során:
5) Összetett leszállítandó termékek vagy
teljesítendő szolgáltatások, vagy – rendkívüli
esetben – különleges célra szolgáló termékek
vagy szolgáltatások esetében:
A gazdasági szereplő lehetővé teszi termelési
vagy műszaki kapacitásaira, és amennyiben
szükséges, a rendelkezésére álló tanulmányi és

[] Igen [] Nem

63

Az ajánlatkérő szervek nem több, mint három évet írhatnak elő, és elfogadhatnak három évnél
régebbi tapasztalatot.
64
Vagyis minden megrendelőt fel kell sorolni, és a listának tartalmaznia kell mind a közületi, mind pedig
a magánmegrendelőket az érintett szállítások vagy szolgáltatások tekintetében.
65
Azon szakemberekre és műszaki szervezetekre vonatkozóan, akiket/amelyeket nem közvetlenül a
gazdasági szereplő vállalkozása alkalmaz, ám akik/amelyek kapacitását a gazdasági szereplő igénybe veszi, a II.
rész C. szakaszában meghatározottak szerint, külön-külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot kell
kitölteni.
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kutatási eszközökre és minőségellenőrzési
intézkedéseire vonatkozó vizsgálatok66
elvégzését.
6) A következő iskolai végzettséggel és
szakképzettséggel rendelkeznek:
a) A szolgáltató vagy maga a vállalkozó,
és/vagy (a vonatkozó hirdetményben vagy a
közbeszerzési dokumentumokban foglalt
követelményektől függően)
b) Annak vezetői személyzete:

a) [……]

b) [……]

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

[……]

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

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

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

[……]

10) A gazdasági szereplő a szerződés következő
részére (azaz százalékára) nézve 67kíván
esetleg harmadik féllel szerződést kötni:

[……]

11) Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési
szerződés esetében:
A gazdasági szereplő szállítani fogja a
leszállítandó termékekre vonatkozó mintákat,

[] Igen [] Nem

66

A vizsgálatot az ajánlatkérő szerv vagy – amennyiben az utóbbi ezt jóváhagyja – nevében a
szállító/szolgáltató székhelye szerinti ország egy erre illetékes hivatalos szerve végezheti el.
67
Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a gazdasági szereplő úgy határozott, hogy a szerződés egy
részére alvállalkozói szerződést köt, és az alvállalkozó kapacitásait igénybe veszi annak a résznek a
teljesítéséhez, akkor kérjük, hogy mindegyik ilyen alvállalkozóra nézve külön egységes európai közbeszerzési
dokumentumot töltsön ki, lásd a fenti II. rész C. szakaszát.

49

Közbeszerzési dokumentumok
Vasas Sport Club
Villamos energia beszerzése a Vasas Sport Club részére 2018. évre

leírásokat vagy fényképeket, amelyeket nem
kell hitelességi tanúsítványnak kísérnie;
Adott esetben a gazdasági szereplő továbbá
kijelenti, hogy rendelkezésre fogja bocsátani az
előírt hitelességi igazolásokat.
Ha a vonatkozó információ elektronikusan
elérhető, kérjük, adja meg a következő
információkat:
12) Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési
szerződés esetében:
Rendelkezésre tudja-e bocsátani a gazdasági
szereplő a vonatkozó hirdetményben vagy a
közbeszerzési dokumentumokban foglalt, a
hatáskörrel rendelkezőként elismert hivatalos
minőségellenőrző intézetek vagy hivatalok
által kiállított bizonyítványokat, amelyek
műszaki leírásokra vagy szabványokra való
egyértelmű hivatkozással igazolják a termékek
megfelelőségét?
Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg ennek
okát, és azt, hogy milyen egyéb bizonyítási
eszközök bocsáthatók rendelkezésre:
Ha a vonatkozó információ elektronikusan
elérhető, kérjük, adja meg a következő
információkat:

[] Igen [] Nem

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

[] Igen [] Nem

[…]

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

D: MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZEREK ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VEZETÉSI SZABVÁNYOK
A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben a
minőségbiztosítási rendszereket és/vagy környezetvédelmi vezetési szabványokat az ajánlatkérő
szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben
hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.
Minőségbiztosítási
rendszerek
környezetvédelmi vezetési szabványok

és Válasz:

Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő olyan, [] Igen [] Nem
független testület által kiállított igazolást, amely
tanúsítja, hogy a gazdasági szereplő egyes
meghatározott
minőségbiztosítási
szabványoknak
megfelel,
ideértve
a
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fogyatékossággal élők számára biztosított
hozzáférésére vonatkozó szabványokat is?
Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg ennek
okát, valamint azt, hogy milyen egyéb bizonyítási
eszközök
bocsáthatók
rendelkezésre
a
minőségbiztosítási
rendszert
illetően:
Ha a vonatkozó információ elektronikusan
elérhető, kérjük, adja meg a következő
információkat:
Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő olyan,
független testület által kiállított igazolást, amely
tanúsítja, hogy a gazdasági szereplő az előírt
környezetvédelmi vezetési rendszereknek vagy
szabványoknak megfelel?
Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg ennek
okát, valamint azt, hogy milyen egyéb
bizonyítási eszközök bocsáthatók rendelkezésre
a környezetvédelmi vezetési rendszereket vagy
szabványokat illetően:
Ha a vonatkozó információ elektronikusan
elérhető, kérjük, adja meg a következő
információkat:

[……] [……]

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

[] Igen [] Nem

[……] [……]

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

V. rész: Az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának csökkentése
A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, ha az ajánlatkérő
szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő meghatározta az ajánlattételre vagy a párbeszédben való
részvételre felhívandó részvételre jelentkezők számának csökkentésére alkalmazandó objektív és
megkülönböztetés mentes szempontokat vagy szabályokat. Ez az információ, amelyhez
kapcsolódhatnak a tanúsítványokra és egyéb igazolásokra (és azok típusára) vonatkozó
követelmények, ha vannak ilyenek, a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott
közbeszerzési dokumentumokban található.
Csak meghívásos eljárás, tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd és innovációs partnerség esetében:
A gazdasági szereplő kijelenti a következőket:
A számok csökkentése

Válasz:

A gazdasági szereplő a következő módon felel [….]
meg a részvételre jelentkezők számának
csökkentésére alkalmazandó objektív és
megkülönböztetésmentes szempontoknak vagy
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szabályoknak:
Amennyiben bizonyos tanúsítványok vagy egyéb
igazolások szükségesek, kérjük, tüntesse fel
mindegyikre nézve, hogy a gazdasági szereplő
rendelkezik-e a megkívánt dokumentumokkal:
Ha e tanúsítványok vagy egyéb igazolások
valamelyike
elektronikus
formában
68
rendelkezésre áll , kérjük, hogy mindegyikre
nézve adja meg a következő információkat:

[] Igen [] Nem69

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület,
a dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
[……][……][……]70

VI. rész: Záró nyilatkozat
Alulírott(ak) a hamis nyilatkozat következményeinek teljes tudatában kijelenti(k), hogy a fenti II–V.
részben megadott információk pontosak és helytállóak.
Alulírott(ak) kijelenti(k), hogy a hivatkozott tanúsítványokat és egyéb igazolásokat kérésre képes(ek)
lesz(nek) késedelem nélkül rendelkezésre bocsátani, kivéve amennyiben:
a) Az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek lehetősége van arra, hogy egy bármely
tagállamban lévő, ingyenesen hozzáférhető nemzeti adatbázisba belépve közvetlenül hozzájusson a
kiegészítő iratokhoz71, vagy
b) Legkésőbb 2018. április 18-án72 az ajánlatkérő szervezetnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek
már birtokában van az érintett dokumentáció.
Alulírott(ak) hozzájárul(nak) ahhoz, hogy [az I. rész A. szakaszában megadott ajánlatkérő szerv vagy
közszolgáltató ajánlatkérő] hozzáférjen a jelen egységes európai közbeszerzési dokumentum [a
megfelelő rész/szakasz/pont azonosítása] alatt a [a közbeszerzési eljárás azonosítása: (rövid
ismertetés, hivatkozás az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett hirdetményre, hivatkozási szám)]
céljára megadott információkat igazoló dokumentumokhoz.
Keltezés, hely, és – ahol megkívánt vagy szükséges – aláírás(ok): [……]

68

Kérjük, egyértelműen adja meg, melyik elemre vonatkozik a válasz.
Kérjük, szükség szerint ismételje.
70
Kérjük, szükség szerint ismételje.
71
Feltéve, hogy a gazdasági szereplő megadta a szükséges információt (internetcím, a kibocsátó hatóság
vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai), amely ezt lehetővé teszi az ajánlatkérő szerv vagy a
közszolgáltató ajánlatkérő számára. Amennyiben szükséges, ehhez csatolni kell a hozzáférésre vonatkozó
69

jóváhagyást.
72

A 2014/24/EU irányelv 59. cikke (5) bekezdése második albekezdésének nemzeti végrehajtásától
függően.
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Ajánlattevő által benyújtandó nyilatkozatok, dokumentumok Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívása esetén
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5.10

NYILATKOZAT kizáró okok fenn nem állásáról 73

Alulírott ……………………………………….. mint a(z) ……………………………….. (neve, székhelye, cégjegyzékszáma
és a céget nyilvántartó cégbíróság neve) cég aláírásra jogosult képviselője ezennel kijelentem, hogy a
Vasas Sport Club, mint Ajánlatkérő által „Villamos energia beszerzése a Vasas Sport Club részére 2018.
évre” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban
……………………………………………………………….. (ajánlattevő),
nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben foglalt alábbi
kizáró okok, mely szerint nem lehet ajánlattevő, amennyiben:
Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont szerinti kizáró ok74:
„az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt évben
jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem
mentesült:
aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény), illetve
a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti bűnszervezetben
részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is;
ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, vesztegetés
nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag
kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, valamint a Btk.
szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés;
ac) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi érdekeinek
megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás;
ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez kapcsolódó
felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet;
ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti terrorizmus
finanszírozása;
af) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerinti
kényszermunka;

73

Közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő vonatkozásában külön-külön kell csatolni közjegyző vagy
gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat formájában.
74
A Kbt. 62. § (1) bekezdés a) és e) pontjában foglalt kizáró okok hiányát kizárólag természetes személy gazdasági
szereplő köteles igazolni.

54

Közbeszerzési dokumentumok
Vasas Sport Club
Villamos energia beszerzése a Vasas Sport Club részére 2018. évre

ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és
koncessziós eljárásban;
ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz hasonló
bűncselekmény”
Kbt. 62. § (1) bekezdés d) pont szerinti kizáró ok:
„tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették” 75
Kbt. 62. § (1) bekezdés e) pont szerinti kizáró ok:
„gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt három
éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert;”76
Kbt. 62. § (1) bekezdés f) pont szerinti kizáró ok:
„tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001.évi CIV.
törvény 5. § (2) bekezdés b) pontja alapján vagy az adott közbeszerzési eljárásban releváns
módon c) vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha
az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta„ 77
Kbt. 62. § (2) bekezdés szerinti kizáró ok:
„vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság
esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének
tagja, illetve személyes joga szerint az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező
személy olyan személy, akivel szemben az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény
miatt az elmúlt öt évben jogerős ítéletet hoztak és a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem
mentesült;
a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet az elmúlt
öt évben - vagy ha ez rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt büntetett előélethez fűződő
hátrányok alóli mentesüléséhez szükséges időn belül - olyan személlyel szemben hozták, aki a
bűncselekmény elkövetésekor a gazdasági szereplő vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának
tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti
hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve az előbbieknek megfelelő döntéshozatali
jogkörrel rendelkező személy volt.”

A Kbt. 62. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt kizáró okok hiányát akkor, ha az adott gazdasági szereplő a 2006.
évi V. törvény értelmében nem minősül cégnek VAGY amennyiben az adott szervezet tevékenységének
felfüggesztésére a cégbíróságon kívül más hatóság is jogosult.
76 A Kbt. 62. § (1) bekezdés a) és e) pontjában foglalt kizáró okok hiányát kizárólag természetes személy gazdasági
szereplő köteles igazolni.
77
A Kbt. 62. § (1) bekezdés f) pontjára vonatkozóan akkor nyújtandó be a nyilatkozat, ha a nem magánszemély
ajánlattevő olyan gazdasági szereplő, amely a 2006. évi V. törvény értelmében nem minősül cégnek.
75
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Jelen nyilatkozatot a Vasas Sport Club, mint Ajánlatkérő által „Villamos energia beszerzése a Vasas
Sport Club részére 2018. évre” tárgyában megindított, uniós, a Kbt. 81. §-a szerinti nyílt közbeszerzési
eljárásban az ajánlat részeként teszem.
Keltezés:
……………………………….
Ajánlattevő neve
Ajánlattevő székhelye
A céget képviselő személy neve
A céget nyilvántartó cégbíróság
A cég cégjegyzékszáma
cégszerű aláírás
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5.11
NYILATKOZAT a Kbt. 62.§ (1) k) pont, kb) alpontja
vonatkozásában
Alulírott ……………………………………….. mint a(z) ……………………………….. (neve, székhelye, cégjegyzékszáma
és a céget nyilvántartó cégbíróság neve) cég aláírásra jogosult képviselője a Vasas Sport Club, mint
Ajánlatkérő által „Villamos energia beszerzése a Vasas Sport Club részére 2018. évre” tárgyában
indított közbeszerzési eljárásban ezennel kijelentem, hogy a(z)
……………………………………………………………….. (ajánlattevő),
olyan társaságnak minősül, amelyet
a) nem jegyeznek szabályozott tőzsdén
vagy
b) szabályozott tőzsdén jegyeznek
A szabályozott tőzsdén nem jegyzett Ajánlattevő tekintetében a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a),b)
vagy c)-e) alpontja szerint valamennyi tényleges tulajdonosa
Állandó lakhelye

Neve

Amennyiben a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. a), b), c), e) alpontja szerint tényleges tulajdonosa
nincsen, Ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozatát kell csatolni.

Keltezés:…………………………
……………………………….
Ajánlattevő neve
Ajánlattevő székhelye
A céget képviselő személy neve
A céget nyilvántartó cégbíróság
A cég cégjegyzékszáma
cégszerű aláírás
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5.12
NYILATKOZAT a Kbt. 62.§ (1) k) pont, kc) alpontja
vonatkozásában

Alulírott ……………………………………….. mint a(z) ……………………………….. (neve, székhelye, cégjegyzékszáma
és a céget nyilvántartó cégbíróság neve) cég aláírásra jogosult képviselője a Vasas Sport Club, mint
Ajánlatkérő által „Villamos energia beszerzése a Vasas Sport Club részére 2018. évre” tárgyában
indított közbeszerzési eljárásban ezennel kijelentem, hogy a(z)
……………………………………………………………….. (ajánlattevő),
−

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

vagy
−

van olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely társaságunkban
közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal
rendelkezik.
A szervezet(ek) a következő(k):
Neve

Székhelye

A fent nevezett szervezetekkel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában
meghatározott kizáró ok nem áll fenn.

……………………………….
Ajánlattevő neve
Ajánlattevő székhelye
A céget képviselő személy neve
A céget nyilvántartó cégbíróság
A cég cégjegyzékszáma
cégszerű aláírás
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5.13
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) c) pont
szerinti ajánlattevői nyilatkozat – KÜLÖN FELHÍVÁSRA KELL CSATOLNI
Alulírott ……………………………………….. mint a(z) ……………………………….. ajánlattevő (neve, székhelye,
cégjegyzékszáma és a céget nyilvántartó cégbíróság neve) cég aláírásra jogosult képviselője – az
ajánlati felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi
követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után – a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 19. § (1) c) pontjában foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy a(z)
…………………………………………………….. ajánlattevőnek,
az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó a
közbeszerzés tárgyából (villamos energia adás-vétele) származó nettó árbevétele a következőképpen
alakult:
Év

A közbeszerzés tárgyából (villamos energia
adás-vétele) származó nettó árbevétel (Ft)

2014.
2015.
2016.
Összesen

Jelen nyilatkozatot a Vasas Sport Club, mint Ajánlatkérő által „Villamos energia beszerzése a Vasas
Sport Club részére 2018. évre” tárgyában megindított, uniós, a Kbt. 81. §-a szerinti nyílt közbeszerzési
eljárásban az ajánlat részeként teszem.

Keltezés:
……………………………….
Ajánlattevő neve
Ajánlattevő székhelye
A céget képviselő személy neve
A céget nyilvántartó cégbíróság
A cég cégjegyzékszáma
cégszerű aláírás
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5.14
NYILATKOZAT a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. §
(1) bekezdés a) pontja alapján a referenciákról a 3212015 (X. 30.)
Korm. rendelet 22. § (1) b) pontja szerint
KÜLÖN FELHÍVÁSRA KELL CSATOLNI

Alulírott ……………………………………….. mint a(z) ……………………………….. ajánlattevő (neve, székhelye,
cégjegyzékszáma és a céget nyilvántartó cégbíróság neve) cég aláírásra jogosult képviselője – a ajánlati
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény,
utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után - a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. §
(1) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy a(z)
…………………………………………………….. ajánlattevőnek,
az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított megelőző három év (36 hónap)
legjelentősebb szállításai a következőképpen alakultak:

Szerződést kötő
másik fél neve és
címe

A szállítás tárgya
és mennyisége

Teljesítés ideje
és helye

A teljesítés az
előírásoknak és
a szerződésnek
megfelelően
történt

1.
2.

Jelen nyilatkozatot a Vasas Sport Club, mint Ajánlatkérő által „Villamos energia beszerzése a Vasas
Sport Club részére 2018. évre” tárgyában megindított, uniós, a Kbt. 81. §-a szerinti nyílt közbeszerzési
eljárásban az ajánlat részeként teszem.
Keltezés:
……………………………….
Ajánlattevő neve
Ajánlattevő székhelye
A céget képviselő személy neve
A céget nyilvántartó cégbíróság
A cég cégjegyzékszáma
cégszerű aláírás
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5.15

Szerződés-tervezet
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