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ALAPINFORMÁCIÓK A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRÓL 
 
Az Ajánlatkérő, a Lechner Nonprofit Kft. nevében ezennel felkérem, hogy a 2018. július 30. 
napján megküldött ajánlattételi felhívás, valamint a dokumentációban leírtak szerint tegye meg 
ajánlatát a jelen közbeszerzés tárgyát képező feladatok megvalósítására. 
 
Ajánlattételi határidő: 2018. szeptember 10. 10:00 óra 
 
Ajánlatkérőre vonatkozó információk: 

Ajánlatkérő neve: Lechner Nonprofit Kft. 

Ajánlatkérő címe: 1111 Budapest, Budafoki út 59. 

Telefon: +36 1 279 2640 

Fax: +36 1 279 2641 

E-mail: info@lechnerkozpont.hu 
 
Lebonyolító szervezet: 
ÉSZ-KER Zrt. 

1026 Budapest, Pasaréti út 83. – BBT Irodaház 

Telefon: +361/788-8931 

Fax: +361/789-6943 

E-mail: eszker@eszker.eu 

 

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: 

Makranczi Ádám 

Lajstromszáma: 00638 

levelezési cím: 1026 Budapest, Pasaréti út 83. 

e-mail cím: makranczi@eszker.eu 

 
Az eljárás típusa: 
Kbt. Második Rész, uniós értékhatárt elérő értékű tárgyalásos közbeszerzési eljárás.  

 
Eljárás nyelve: 
Jelen közbeszerzési eljárás kizárólagos hivatalos nyelve a magyar. Az ajánlatkérő a nem magyar 
nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. 
 
Az eljárás tárgya: 
„A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 számú projekt keretében, az Elektronikus Ingatlan-

nyilvántartás létrehozása érdekében infrastruktúra-felmérési, valamint adatbázis- és 

alkalmazásfejlesztési feladatok ellátása” 

 
A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje: 
A szerződés hatályba lépésétől számított 28 hónap, de legfeljebb a projekt mindenkori fizikai 
zárásának napja. 
 
Egyéb rendelkezések: 
Az eljárás során felmerülő, a részvételi és az ajánlattételi felhívásban, valamint a közbeszerzési 
dokumentumokban nem szabályozott kérdések tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei az irányadóak. 
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1. KÖTET 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

 

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési 
címe: 

 
Ajánlatkérőre vonatkozó információk: 

Ajánlatkérő neve: Lechner Nonprofit Kft. 

Ajánlatkérő székhelye: 1111 Budapest, Budafoki út 59. 

Telefon: +36 1 279 2640 
Fax: +36 1 279 2641 
E-mail: info@lechnerkozpont.hu 
 
Lebonyolító szervezet: 
ÉSZ-KER Zrt. 
1026 Budapest, Pasaréti út 83. 
Telefon: 06-1/788-89-31 
Fax: 06-1/789-69-43 
E-mail: eszker@eszker.eu 

 
2. A közbeszerzési eljárás fajtája, alkalmazásának indoklása: 

Kbt. Második Rész, uniós értékhatárt elérő értékű tárgyalásos közbeszerzési eljárás.  

A Kbt. 85. (2) bekezdésének a) pontja alapján, ajánlatkérő tárgyalásos eljárást alkalmazhat, ha 

az ajánlatkérő igényeit nem lehet kielégíteni a piacon azonnal rendelkezésre álló kész 

megoldások kiigazítása, egyéni igényekhez alakítása nélkül. 

 
3. Hivatkozás a közzétett részvételi felhívásra és közzétételének napja: 

A részvételi felhívás az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED) 2018/S 072-159701 
iktatószámon, 2018. április 13. napján került közzétételre. 

 
4. A közbeszerzési dokumentumok elektronikus elérhetőségének helye: 

A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen 

elérhető a következő címen: http://lechnerkozpont.hu  

Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást elektronikus úton is továbbítja ajánlattevők részére. 

 
5. A részvételi felhívásban előírtakkal összhangban az ajánlattételi szakaszban az 

egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat 
alátámasztására a 69. § szerint benyújtandó igazolások meghatározása, valamint – 
ha szükséges – az ajánlathoz csatolandó azon nyilatkozatok, dokumentumok 
meghatározása, amelyek igazolják, hogy az ajánlattevő, illetve alvállalkozója és az 
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet az ajánlattételi szakaszban sem 
tartozik a kizáró okok hatálya alá: 
Az ajánlattevőnek cégszerűen aláírt kifejezett nyilatkozatot kell csatolnia a benyújtandó 
ajánlatában annak igazolására, hogy a részvételi szakasz óta az ajánlat benyújtásáig nem 
következett be olyan változás, mely alapján a Kbt.-ben meghatározott kizáró ok hatálya alá 
került az ajánlattevő, illetve alvállalkozója és az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet. 

 
 

6. Az ajánlattételi határidő: 
Dátum: 2018. szeptember 10. 
Időpont: 10:00 (CET) óra 

 
7. Az ajánlatok benyújtásának címe: 
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ÉSZ-KER Zrt. 
1026 Budapest, Pasaréti út 83. Titkárság 
 

8. Az ajánlattétel nyelve (nyelvei), annak feltüntetése, hogy a magyar nyelven kívül 
más nyelven is benyújtható-e az ajánlat: 

Az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, más nyelven nem nyújtható be az ajánlat. 
Az eljárás során mindennemű levelezés és kapcsolattartás csak ezen a nyelven történik. 
Joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok alkalmasak. Abban az 
esetben, ha a benyújtásra kerülő igazolások vagy okiratok nyelve nem magyar, úgy az 
ajánlattevő köteles mellékelni a magyar nyelvű fordításokat annak szem előtt tartásával, 
hogy helytelen fordítás következményeit az ajánlattevőnek kell viselnie (felelős fordítás). 

 
9. Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje és az ajánlatok felbontásán jelenlétre 

jogosultak: 
Helye: ÉSZ-KER Zrt. 1026 Budapest, Pasaréti út 83. Tárgyaló 
Ideje: 2018. szeptember 10. 10:00 óra 
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak a Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározott 
személyek. 
Ajánlatkérő a bontáson a Kbt. 68. § -ban foglaltak szerint jár el. 

 
10. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 

60 nap, a tárgyalás(ok) befejezésétől számítva. 
 

11. A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető 
szabályai: 

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a szerződéses feltételekről, valamint műszaki kérdésekről, 

valamint a pénzügyi és egyéb feltételekről egyszerre kíván tárgyalni az ajánlattevőkkel egy 

összevont tárgyalási kör keretében.  

A tárgyaláson ajánlattevőt a nevében nyilatkozattételre és kötelezettségvállalásra jogosult 

személynek kell képviselnie. A képviseleti jogosultságot ajánlattevőnek a tárgyalás 

megkezdésekor igazolnia kell. 

Ajánlatkérő egy alkalommal kíván tárgyalni az ajánlattevőkkel, azonban fenntartja a jogot 

arra vonatkozólag, hogy amennyiben szükségesnek ítéli, további tárgyalásokat tartson. 

Amennyiben az Ajánlatkérő úgy ítéli meg, hogy további tárgyalási fordulók megtartása 

szükséges, úgy ennek tényéről az ajánlattevőket az első tárgyalási fordulón fogja értesíteni 

a következő tárgyalási forduló időpontjának a megjelölésével. 

Az ajánlatkérő a tárgyalás alkalmával egyértelműen az ajánlattevők tudomására fogja 

hozni, hogy mikor fogja a tárgyalásokat lezárni (adott esetben meddig kell végleges 

ajánlatot benyújtani).  

A tárgyalások lezárásaként az ajánlatkérő - amennyiben a változások nagyságrendje 

indokolja, új közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásával - az ajánlattevőt 

egy végleges ajánlat írásban és zártan történő beadására hívja fel. 

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a tárgyalások során fogja rögzíteni, hogy a nyertes ajánlattevőnek 

a meglévő modulokat kell-e bővítenie a kívánt funkciókkal, vagy az egész modult kell-e 

újraírnia a meglévő és az új funkciókkal együtt. Ajánlattevőknek a végleges ajánlatukat 

ennek megfelelően kell majd benyújtaniuk. 

Az ajánlati kötöttség időtartama a tárgyalások befejezésétől (végleges ajánlatok 

benyújtásának határideje) számított 60 nap. 

Ajánlattevő távolmaradása esetén: 

- amennyiben a tárgyalások során Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívástól és/vagy 

közbeszerzési dokumentumoktól el nem térő feltételekkel kíván szerződést kötni és 



 

Ajánlattevő nem nyújt be végleges ajánlatot, úgy Ajánlattevő eredetileg benyújtott 

ajánlatát tekinti érvényesnek. 

- amennyiben a tárgyalások során Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívástól és/vagy 

közbeszerzési dokumentumoktól eltérő (szerződéses vagy műszaki) feltételekkel kíván 

szerződést kötni (Ajánlatkérő a tárgyalás(ok) eredményeképpen kialakult végleges műszaki 

tartalmat és szerződéses feltételeket megküldi a tárgyaláson részt nem vett ajánlattevő 

számára, aki végleges ajánlatot nyújthat be a tárgyalási jegyzőkönyvben megjelölt határidő 

lejártáig, a módosult szerződéses/műszaki feltételek elfogadására vonatkozó nyilatkozattal 

együtt) és Ajánlattevő nem nyújt be végleges ajánlatot, úgy Ajánlatkérő távolmaradó 

Ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek tekinti. 

A Kbt. 88. § (6) bekezdése alapján, az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a tárgyalás 
során a közbeszerzés tárgya és feltételei nem változhatnak olyan módon, hogy: 

a) az eljárást meghirdető vagy megindító felhívásban, az ajánlattételi felhívásban és az 
egyéb közbeszerzési dokumentumokban közölt feltételek olyan jelentős mértékben 
módosuljanak vagy egészüljenek ki, amely torzítja a versenyt vagy sérti a gazdasági 
szereplők esélyegyenlőségét, különösen ha az új feltételek ismerete alapvetően 
befolyásolhatta volna az érdekelt gazdasági szereplők arra vonatkozó döntését, hogy a 
közbeszerzési eljárásban tudnak-e részvételre jelentkezni, vagy a változás következtében 
valamelyik ajánlattevő nem lenne képes a tárgyalások befejezésével végleges ajánlatot 
tenni, 

b) az értékelés szempontjai vagy módszere változzon, 

c) az ajánlatkérő által meghatározott, a 87. § (1) bekezdés szerinti minimumkövetelmények 
változzanak. 

 
Az első tárgyalás időpontja, valamint a tárgyalás helyszíne: 
Ajánlatkérőnek a Kbt. 89. § a) pont szerinti döntéséről szóló kiértesítést követő öt 
munkanapon belül. 
Helyszín: 1111 Budapest, Budafoki út 59., E/3 épület, ügyféltér tárgyaló 

 
 

12. Az ajánlati biztosíték előírása: 

Az ajánlati kötöttséggel terhelt ajánlat benyújtása ajánlati biztosítékhoz kötött, melynek 
összege 6.000.000 forint, azaz hatmillió forint. 

Az ajánlati biztosíték a Kbt. 54. § (2) bekezdése alapján az ajánlattevő választása szerint 
teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő 10032000-00332921-00000017 (MÁK) 
számú fizetési számlájára történő befizetésével („Ajánlati biztosíték Lechner: KÖFOP-
1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 Alkalmazásfejlesztés” megjelöléssel), pénzügyi intézmény 
vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási 
szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. 

Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlati 
kötöttséggel terhelt ajánlat benyújtásának határidejével. Az ajánlati biztosítéknak 
érvényben kell maradnia az ajánlati kötöttség ideje alatt. 

Az ajánlattevő az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását az ajánlati kötöttséggel 
terhelt ajánlatában köteles a terhelési értesítővel, garancia-nyilatkozattal vagy 
kötelezvénnyel úgy igazolni, hogy az eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati 
igazolást befűzés nélkül, azt az ajánlati kötöttséggel terhelt ajánlat eredetijéhez külön 
borítékban csatolja, az igazolás egyszerű másolatát az ajánlati kötöttséggel terhelt 
ajánlatba fűzve, annak részeként nyújtja be. 

A Kbt. 35. § (5) bekezdése alapján a közös ajánlattevőknek az ajánlati biztosítékot 
elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös 



 

ajánlattevő részéről történt megsértése (Kbt. 54. § (4) bekezdése) esetén a biztosíték az 
ajánlatkérőt illeti meg. 

A Kbt. 73. § (6) bekezdés b) pontja alapján az ajánlat érvénytelen, ha az ajánlattevő az 
ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő által előírt határidőre nem, vagy az előírt mértéknél 
kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre. 

 
13. Egyéb információk: 

1. Az ajánlatok összeállításával kapcsolatos összes költség az ajánlattevőt terheli, amely 
tény elfogadásáról ajánlattevőknek kifejezetten nyilatkozniuk kell. 
 

2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell felolvasólapot, valamint az ajánlattevő nyilatkozatát a 
Kbt. 66. § (2) bekezdésre. Az ajánlat egy eredeti példányának a 66. § (2) bekezdése 
szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.  
 

3. Formai előírások: az ajánlatot ajánlattevőknek nem elektronikus úton kell a jelen 
felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi, és a formai 
követelményeknek megfelelően elkészíteniük és benyújtaniuk: 
• az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót 

matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell 
bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a 
bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen; 

• az ajánlat oldalszámozása 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 ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes 
oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogad, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok 
helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet 
hivatkozni. Ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást jogosult kiegészíteni, ha 
ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében 
szükséges; 

• az ajánlatnak az elején (fedőlapot vagy felolvasólapot követően) tartalomjegyzéket 
kell tartalmaznia, amely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám 
alapján megtalálhatóak; 

• az ajánlatot zárt csomagolásban egy példányban kell benyújtani; 
• ajánlatkérő előírja a papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus 

másolati példányok benyújtását 2 példányban, melyet az ajánlathoz csatolni kell  
• az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az 

adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy 
személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos meghatalmazást kaptak; 

• az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást 
hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a 
módosításnál is kézjeggyel kell ellátni; 

• a zárt csomagon „Ajánlat - „A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 számú projekt 
keretében, az Elektronikus Ingatlan-nyilvántartás létrehozása érdekében 
infrastruktúra-felmérési, valamint adatbázis- és alkalmazásfejlesztési feladatok 
ellátása” valamint: „Csak közbeszerzési eljárás során, az ajánlattételi határidő 
lejártakor bontható fel!” megjelölést kell feltüntetni. 

• papír alapon és az elektronikus formában beadott ajánlat különbözősége esetén a 
papír alapon benyújtott ajánlatot tekinti irányadónak ajánlatkérő 
 

4. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-ban foglaltak alapján biztosítja. 
 

5. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást 
nyújtó) gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró 



 

képviselő aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját. (abban az esetben, ha abban a 
részvételi jelentkezés benyújtása óta változást történt). Az ajánlat benyújtásakor 
hatályos cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében az erre 
vonatkozó, a megbízott aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazást is csatolni 
szükséges.) 

 
6. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő jótállási és előleg-visszafizetési biztosíték 

rendelkezésre bocsátásáról szóló nyilatkozatát. 
 

7. Az eljárás nyertese: az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő által az 
ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek 
alapján, valamint a meghatározott értékelési szempont szerint a legkedvezőbb érvényes 
ajánlatot tette. Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy 
- a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő 
legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok 
elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. 

 
8.  Irányadó jog: A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 

közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai 
szerint kell eljárni. 

 
9.  Ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevő ajánlata részeként csatoljon a műszaki leírás alapján,  
- fizetési- és teljesítési ütemezésre vonatkozó javaslatot- a benyújtott műszaki ajánlattal 

összhangban 
- hibaelhárításra vonatkozó tervet/javaslatot. 
 
10. Ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a 

munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén 
és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. A tájékoztatást az illetékes szervek 
ingyenesen teszik elérhetővé. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 73. § (4)-(5) 
bekezdéseiben foglaltakra. 

 
12. Ajánlatkérő ezúton is tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdése 

alapján feltételes közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni. 
 
13. Ajánlatkérő a Kbt. 39. § (1) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumokat, a BFKH 

által üzemeltetett informatikai rendszerek leírására vonatkozó műszaki dokumentáció 
kivételével elektronikus úton, térítésmentesen és teljes körűen hozzáférhetővé teszi 
minden, az eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplő részére, az alábbi elérhetőségen: 
http://www.lechnerkozpont.hu 
Ajánlatkérő felhívja az az ajánlattételre felkért részvételre jelentkezők 
figyelmét, hogy a BFKH által üzemeltetett informatikai rendszerek leírására 
vonatkozó műszaki dokumentáció a Kbt. 39.§ (1) bekezdés d) pontja szerint 
biztonsági és nemzetbiztonsági okból bizalmas jellegű és a gazdasági 
szereplők széles körében rendelkezésre álló elektronikus kapcsolattartási 
forma alkalmazásával a megfelelő védelmük nem biztosítható, ezért annak 
átvétele kizárólag személyes úton történhet az ajánlattételi szakaszban, 
kizárólag az ajánlattételre felkért részvételre jelentkezők körében. A BFKH 
által üzemeltetett informatikai rendszerek leírására vonatkozó műszaki 
dokumentáció átvételére a részvételre jelentkező képviseletre jogosult 
képviselője (magánszemély esetén a megjelölt magánszemély), vagy általa 
írásban meghatalmazott személy személyesen veheti át a részvételre 
jelentkező képviseletére jogosult személy(ek) által aláírt titoktartási 
nyilatkozat átadását követően. A személyazonosságot az átvételkor igazolni 
kell. 



 

A személyes átvétel helye: ÉSZ-KER Zrt. 1026 Budapest, Pasaréti út 83. Titkárság 
A személyes átvétel időpontja: átvehető munkanapokon 9-16 óra között, az ajánlattételi 
határidő napján 9-10 óra között. 

 
 

11. Az ajánlattételi felhívás megküldésének a napja: 
2018. július 30. 

  



 

2. KÖTET 

ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE 

 
1. A DOKUMENTÁCIÓ TARTALMA 
 
1.1. A dokumentáció a következő részekből áll: 

1. KÖTET: AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 
2. KÖTET: ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE 
3. KÖTET: SZERZŐDÉS TERVEZET 
4. KÖTET: AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK 
 
Önálló mellékletben: 
MŰSZAKI LEÍRÁS 
+BFKH által üzemeltetett informatikai rendszerek leírása (személyes átvétellel) 

 
1.2. Jelen dokumentáció nem mindenben ismétli meg az ajánlattételi felhívásban foglaltakat, a 
dokumentáció az ajánlattételi felhívással együtt kezelendő. Az ajánlattevő kizárólagos kockázata, 
hogy gondosan megvizsgálják a dokumentációt és annak minden kiegészítését, amely esetleg az 
ajánlati időszak alatt kerül kibocsátásra, valamint, hogy megbízható információkat szerezzenek be 
minden olyan körülmény és kötelezettség vonatkozásában, amely bármilyen módon is 
befolyásolhatja az ajánlat természetét vagy jellemzőit. 
 
1.3. Az ajánlattevőnek a dokumentációban közölt információkat bizalmas anyagként kell 
kezelniük, amelyről harmadik félnek semmiféle részletet ki nem szolgáltathatnak, hacsak e 
harmadik fél nem készít és nyújt be ajánlatot az ajánlattevő számára a munka egy részére 
vonatkozóan (alvállalkozó), vagy az alkalmasság igazolásában részt vesz a gazdasági szereplő. Sem 
a dokumentációt, sem annak részeit, vagy másolatait nem lehet másra felhasználni, mint 
ajánlattételre, és az abban leírt szolgáltatások céljára. 

 
2. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 
 
2.1. Bármely gazdasági szereplő, aki jelen közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet - a 
megfelelő ajánlattétel érdekében – a jelen ajánlattételi felhívásban, valamint a dokumentációban 
foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől vagy 
az általa meghatározott szervezettől. 
 
2.2. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás vonatkozásában a Kbt. 56. § alapján jár el.  
 
2.3. Bármely gazdasági szereplő kiegészítő tájékoztatást a következő kapcsolattartási pontokon 
szerezhet: 
 

ÉSZ-KER Zrt. 
1026 Budapest, Pasaréti út 83.  

Telefon: +361/788-8931 
Fax: +361/789-6943 

E-mail: eszker@eszker.eu 
 

 
2.4. A kiegészítő tájékoztatások kézhezvételét az ajánlattevőknek haladéktalanul vissza kell 

igazolniuk. A kiegészítő tájékoztatások kézhezvétele visszaigazolásának elmulasztása 
esetén az ajánlattevő nem hivatkozhat arra, hogy a kiegészítő tájékoztatásokat nem kapta 
meg hiánytalanul határidőre. Kérjük a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a válaszok 
megérkezéséről a +36-1-789-69-43 faxszámra vagy a titkarsag@eszker.eu e-mail címre 
küldjenek visszajelzést! 

 



 

 
 
 

3. AZ AJÁNLATOK BENYÚJTÁSA 
 
3.1. A gazdasági szereplőknek a Kbt.-ben, az ajánlattételi felhívásban, illetve jelen 

dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelmények maradéktalan 
figyelembevételével és az előírt kötelező okiratok, dokumentumok, nyilatkozatok (a 
továbbiakban együttesen: mellékletek) becsatolásával kell ajánlataikat benyújtaniuk. 

 
3.2. Jelen dokumentáció nem mindenben ismétli meg az ajánlattételi felhívásban foglaltakat, ezért 

hangsúlyozzuk, hogy az ajánlattételi dokumentáció az ajánlattételi felhívással együtt 
kezelendő. A dokumentáció papíralapú és elektronikus változata közül a papíralapú az 
irányadó. Ajánlattevő kötelezettségét képezi – az ajánlattételi felhívás és jelen dokumentáció 
gondos áttanulmányozását követően – az ezekben foglalt valamennyi előírás, formai 
követelmény, kikötés, a beszerzés tárgyára vonatkozó specifikáció betartása, valamint a 
kiegészítő (értelmező) tájékoztatás–kérésre adott ajánlatkérői válaszok figyelembevétele. 

 
3.3. Az ajánlat nem tartalmazhat betoldásokat, törléseket és átírásokat, az ajánlattevő által 

elkövetett hibák szükséges korrekcióinak kivételével, amely esetben ezen korrekciókat az 
ajánlatot aláíró személynek, vagy személyeknek kézjegyükkel kell ellátni. 

 
 
3.4. Az ajánlat benyújtásának helye és határideje: 
 

ÉSZ-KER Zrt. 
1026 Budapest, Pasaréti út 83. Titkárság 

határideje: 2018. szeptember 10. 10:00 óra 

 
3.6. Ha jelen dokumentáció ajánlott igazolás- és nyilatkozatminta alkalmazását írja elő, ez esetben 
a 4. kötetben található vonatkozó iratmintát kérjük lehetőség szerint felhasználni és megfelelően 
kitöltve az ajánlathoz mellékelni. Az ajánlott igazolás- és nyilatkozatminta helyett annak tartalmilag 
mindenben megfelelő más okirat is mellékelhető. Az ajánlattevő felelősséggel tartozik az ajánlatban 
közölt adatok és nyilatkozatok, valamint a becsatolt igazolások, okiratok tartalmának valódiságáért. 
 

4. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA 

4.1. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontásának helye és ideje: 
 

ÉSZ-KER Zrt. tárgyaló 

1026 Budapest, Pasaréti út 83. 

              ideje: 2018. szeptember 10. 10:00 óra 

 

4.2. Ajánlatkérő az ajánlatok bontása vonatkozásában a Kbt. 68. § szerint jár el.  
4.3. Az ajánlatok felbontásánál csak a Kbt. 68. § (3) bekezdés szerinti személyek lehetnek jelen. 

 
 

5. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE, AZ AJÁNLATI ÁR MEGADÁSA 
5.1. A tárgyalásos eljárásban az ajánlatok bírálatát az ajánlatkérő két szakaszban végzi: 

- az ajánlattételi felhívásban meghatározott ajánlattételi határidőre benyújtott, ajánlati 
kötöttséget nem eredményező (első) ajánlat vonatkozásában az ajánlatkérő 
megvizsgálja, hogy az megfelel-e a részvételi és ajánlattételi felhívásban, valamint a 
dokumentációban meghatározott feltételeknek. Az ajánlatot a tárgyalások megkezdését 
megelőzően érvénytelenné kell nyilvánítani, ha az ajánlat olyan okból érvénytelen, 
amellyel kapcsolatban a tárgyalások során vagy hiánypótlás keretében nincs lehetőség 



 

az ajánlat megfelelővé tételére. A tárgyalások megkezdését megelőzően csak akkor 
lehet az ajánlat érvénytelenségét a szakmai ajánlat nem megfelelő volta miatt 
megállapítani, ha a szakmai ajánlat olyan elemében tér el az ajánlattételi felhívásban és 
a dokumentációban meghatározottaktól, amelyről az ajánlattételi felhívás szerint nem 
fognak tárgyalni. Az ajánlatban foglalt egyéb nyilatkozatokkal, dokumentumokkal 
kapcsolatos hiányokat a tárgyalások befejezéséig kell pótolni. 

- a tárgyalások befejezését követően az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy a végleges 
ajánlatok megfelelnek-e a felhívás és a dokumentáció tárgyalás befejezésekori 
tartalmának, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és szükség szerint 
alkalmazza a Kbt. 72. §-t. Azon nyilatkozatokra, dokumentumokra vonatkozó hiányok, 
amelyeket az első ajánlattal kapcsolatban a tárgyalások befejezéséig kellett volna 
pótolni, ezt követően már nem pótolhatóak. Az érvényes végleges ajánlatokat az 
ajánlatkérő az az ajánlattétel felhívásban meghatározott értékelési szempont alapján 
értékeli. 
 

5.2. Az ajánlat elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok 
megfelelnek-e az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 
 
5.3. Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy az ajánlat érvénytelen-e, és hogy az ajánlattevőt 
ki kell-e zárni az eljárásból. Az ajánlat tételes átvizsgálása során megállapításra kerülnek az ajánlat 
esetleges érvénytelenítésére vagy az ajánlattevő kizárására okot adó körülmények. 

 
5.4. Az érvényes ajánlatot az eljárást megindító felhívásban meghatározott értékelési szempont 
alapján, valamint a Kbt. 76-78. §-okban, az ajánlattételi felhívásban, továbbá a jelen 
dokumentációban foglaltakra tekintettel kell értékelni. 
 
5.5. Az ajánlatkérő az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül köteles elbírálni, az elbírálást 
olyan időtartam alatt kell elvégeznie, hogy az ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről való 
értesítésére az ajánlati kötöttség fennállása alatt sor kerüljön. 
 
5.6. Az ajánlatkérő indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően 
felkérheti az ajánlattevőt ajánlatának meghatározott időpontig történő további fenntartására, az 
ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának 
eredeti időpontjától számított 60 napot. Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatkérő által 
megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az 
ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. Amennyiben ajánlattevő ajánlatát nem 
tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az eljárás további részében 
az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni. 
 
5.7. Az ajánlatkérő köteles az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítani a 
hiánypótlás lehetőségét, valamint az ajánlatokban található, nem egyértelmű kijelentések, 
nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőktől felvilágosítást kérni. 
A hiánypótlás és felvilágosítás kérésre vonatkozó szabályokat a Kbt. 71. §-a tartalmazza. 
 
5.8. Mindaddig, amíg bármely ajánlattevő számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására 
határidő van folyamatban, az ajánlattevő pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az ajánlatkérő 
nem hívta fel hiánypótlásra. 
 
5.9. Az ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó 
adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni és erről a kérésről a többi ajánlattevőt 
egyidejűleg, írásban értesíteni, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel 
aránytalanul alacsony árat tartalmaz bármely olyan, az ellenszolgáltatásra vonatkozó összeg 
tekintetében, amely önállóan értékelésre kerül. 
 



 

 
6. ELŐZETES VITARENDEZÉS 

6.1. A Kbt. 80. § (1) bekezdése szerinti előzetes vitarendezési kérelmet az alábbi címre kell 
benyújtani: 

 
ÉSZ-KER Zrt. 

1026 Budapest, Pasaréti út 83. 
Telefon: +36 1-788-8931 

Fax: +36-1-789-69-43 
E-mail: eszker@eszker.eu  

 
 
7. A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE ÉS TELJESÍTÉSE 

7.1. Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes szervezettel (személlyel) - 

közös ajánlattétel esetén a nyertes szervezetekkel (személyekkel) - kell írásban megkötni a 

közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat tartalmának 

megfelelően. 

7.2. A szerződésnek tartalmaznia kell - az eljárás során alkalmazott értékelési szempontra 

tekintettel - a nyertes ajánlat azon elemeit, amelyek értékelésre kerültek. 

7.3. Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt 

megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és a második legkedvezőbb ajánlatot (ha ajánlatkérő 

hirdetett második helyezettet) tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további hatvan nappal 

meghosszabbodik. 

7.4. Az ajánlatkérő köteles szerződéses feltételként előírni, hogy: 

• nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 

költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti 

feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes 

ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 

• a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő 

számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az 

ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti. 

7.5. Az ajánlatkérőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha 

szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 

gondoskodni tudjon – ha: 

• a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 

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

meghatározott feltétel; 

• a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint 

jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) 

bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 

7.6. Jelen pontban említett felmondás esetén a nyertes ajánlattevő a szerződés megszűnése előtt 

már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 

7.7. A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó 

meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság 

közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély 

igénybevétele nélkül. 



 

7.8. A közbeszerzési szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő 

félnek, illetve közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie. 

7.9. Az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésében köteles közreműködni az olyan alvállalkozó, 

amely a közbeszerzési eljárásban részt vett az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában. Az 

ajánlattevő köteles az ajánlatkérőnek a teljesítés során minden olyan - akár a korábban megjelölt 

alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az 

ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa 

igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a kizáró okok hatálya alatt. 

7.10. Az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett 

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

köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E 

szervezetek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az 

átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha az ajánlattevő e szervezet 

nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel is megfelel - amennyiben a közbeszerzési eljárásban 

az adott alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott adatok alapján az ajánlatkérő 

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

egyenértékű módon megfelel - azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek az 

ajánlattevőként szerződő fél a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel együtt felelt meg. 

 
 
8. TÁJÉKOZTATÁST NYÚJTÓ SZERVEZETEK 
8.1. A Kbt. 73. § (5) bekezdés alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban 
tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást 
kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során 
meg kell felelni. Az ajánlatkérő a Kbt. 73. § (4) bekezdésben foglaltakra tekintettel nem köteles 
a közbeszerzési eljárásban külön információk feltüntetését előírni az ajánlatban, csak azt ellenőrzi, 
hogy az ajánlatban feltüntetett információk nem mondanak-e ellent a Kbt. 73. § (4) bekezdés 
szerinti követelményeknek. 
 
8.2. Ajánlatkérő az alábbiak szerint adja meg azon szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és 
címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat: 
 

TÁJÉKOZTATÁST NYÚJTÓ SZERVEK: 

 
Budapest Főváros Kormányhivatala Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének 
Munkaügyi 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 

mailto:budapestfv-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu
mailto:budapestfv-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu


 

e-mail: hivatal@mbfh.hu 
 
Budapest Fővárosi Kormányhivatal  
1088 Budapest, Szentkirályi u. 8. III. em. 
Postacím: 1438 Budapest, Pf. 520. 
tel: 06-1-429-8010 
fax: 06-1-429-8013 
E-mail: budapestfv-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, budapestfv-kh-mmszsz@ommf.gov.hu 
 
1054, Budapest, Bástya u. 35. 
Postacím: 1438 Budapest, Pf. 520. 
tel: 06-1-484-8080 
fax: 06-1-484-8083 
E-mail: budapestfv-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, budapestfv-kh-mmszsz@ommf.gov.hu 
 
NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága  
[Dél-Budapest, Észak-Budapest, Kelet-Budapest, Pest megye]  
1132 Budapest, Váci út 48/C-D  
1438 Budapest, Pf. 511. 
Tel.: 1/412-5400 
Fax: 1/432-5270 

 
  

mailto:hivatal@mbfh.hu
mailto:budapestfv-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu
mailto:budapestfv-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
mailto:budapestfv-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu
mailto:budapestfv-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
http://www.apeh.hu/regiok/kozepmagyarorszag


 

 3. KÖTET  

SZERZŐDÉSTERVEZET 

 

A vállalkozási szerződés tervezet a Részvételi dokumentáció 3. kötetében található. 

 

  



 

4. KÖTET 

AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK 

1/A. számú melléklet 

 

TARTALOM- ÉS IRATJEGYZÉK AZ AJÁNLATHOZ CSATOLANDÓ IRATOK 

VONATKOZÁSÁBAN 

 Oldalszám 

Tartalomjegyzék (fedőlapot vagy felolvasólapot követően) (1. sz. melléklet);  

Felolvasólap (2.1. / 2.2. sz. melléklet)  

Ajánlati nyilatkozat (3. sz. melléklet) 

(A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján nem elektronikus úton történő ajánlattétel esetén 

az ajánlat egy eredeti példányának a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat 

eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.) 

 

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy 

előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat, amely alátámasztja, 

hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a 

szerződés teljesítésének időtartama alatt – adott esetben, ha részvételi szakaszhoz 

képest új kapacitás szervezet kerül bevonásra  

 

KIZÁRÓ OKOKKAL KAPCSOLATBAN ELŐÍRT NYILATKOZATOK, 

IGAZOLÁSOK 
 

Cégszerűen aláírt kifejezett nyilatkozatot kell csatolni a benyújtandó ajánlatban 

annak igazolására, hogy a részvételi szakasz óta az ajánlat benyújtásáig nem 

következett be olyan változás, mely alapján a Kbt.-ben meghatározott kizáró ok 

hatálya alá került az ajánlattevő illetve alvállalkozója és az alkalmasság igazolásában 

részt vevő szervezet. (4/C. sz. melléklet) 

 

Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az 

ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az 

annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő 

vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges 

tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként 

benyújtani. 

 

SZAKMAI AJÁNLAT  

Fizetési- és teljesítési ütemezési javaslat  

Hibaelhárításra vonatkozó terv/javaslat  

AZ AJÁNLATI FELHÍVÁSBAN ELŐÍRT EGYÉB NYILATKOZATOK, 

IGAZOLÁSOK 
 

Ajánlattevő nyilatkozata azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a 
megnevezésével, végzettségük és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk 
ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe (az értékelési szempontok 
alapján) 
Csatolandó dokumentumok: 
- a szakember – szakmai tapasztalatot ismertető – minden oldalon saját kezűleg aláírt 
szakmai önéletrajza (keltezéssel ellátva) olyan részletezettséggel, hogy abból 
egyértelműen derüljön ki az adott értékelési szempontban foglalt feltétel(ek) 
teljesülése; (8. sz. melléklet) 

 

Ajánlattevő, az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági 

szereplő cégjegyzésre jogosult, ajánlatban csatolt nyilatkozatot, dokumentumot aláíró 

képviselőjének aláírási címpéldánya vagy aláírás mintája. 

 



 

A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók esetében a cégjegyzésre jogosult 

személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott aláírását is 

tartalmazó) írásos meghatalmazás teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva (11. 

sz. melléklet) 

 

Jótállási, teljesítési és előleg visszafizetési biztosítékra vonatkozó nyilatkozat (10. sz. 

melléklet) 
 

Nyilatkozat a felelősségbiztosításról (11. sz. melléklet)  

Nyilatkozat a minőségbiztosítási rendszerről (12. sz. melléklet)  

ÜZLETI TITKOT TARTALMAZÓ IRATOK (ADOTT ESETBEN)  

AZ AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL BECSATOLNI KÍVÁNT DOKUMENTUMOK (ADOTT 

ESETBEN) 
 

a papír alapú példányról készített 3 db elektronikus példány  

 
  



 

 
1/B. számú melléklet 

 

TARTALOM- ÉS IRATJEGYZÉK A KBT. 69. § (4) BEKEZDÉSE SZERINT BENYÚJTANDÓ 

IRATOK VONATKOZÁSÁBAN  

 

(Ajánlattevőnek az itt felsorolt dokumentumokat a Kbt. 69. § (4) bekezdésében 

rögzített eljárási cselekményeket követően szükséges csak benyújtania!) 

 

Tartalomjegyzék (1/B. sz. melléklet); Oldalszám 

KIZÁRÓ OKOKKAL KAPCSOLATBAN ELŐÍRT NYILATKOZATOK, 

IGAZOLÁSOK 

 

Illetékes adó- és vámhivatal igazolása vagy együttes adóigazolás, amennyiben 

a gazdasági szereplő a köztartozásmentes adózói adatbázisban nem szerepel. 

Amennyiben a gazdasági szereplő szerepel a köztartozásmentes adózói 

adatbázisban, akkor ajánlatkérő ellenőrzi a nyilvántartást. 

 

Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állására vonatkozóan (4/A. sz. melléklet és 

4/B. sz. melléklet). 

A nyilatkozatoknak a felhívás feladását követő keltezésűnek kell lennie! 

 

GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI ALKALMASSÁGGAL KAPCSOLATBAN 

ELŐÍRT NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK 

 

P/1. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) 

bekezdés c) pontja alapján az előző három lezárt üzleti évre vonatkozó általános 

forgalmi adó nélkül számított, a közbeszerzés tárgyának megfelelő 

tevékenységből (alkalmazásfejlesztés) származó árbevételéről szóló 

nyilatkozatot, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor 

kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. 

 

MŰSZAKI ÉS SZAKMAI ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEKKEL 

KAPCSOLATBAN ELŐÍRT NYILATKOZATOK 

 

M/1. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) 
bekezdés a) pontja alapján a részvételi felhívás feladását megelőző 72 hónap 
jelentősebb közbeszerzés tárgya (alkalmazásfejlesztés) szerinti referenciáit a KR 
22.§ (1) bek.- ben meghatározott formában igazolva, vagyis a szerződést kötő 
másik féltől származó referenciaigazolással vagy referencianyilatkozattal, mely 
tartalmazza legalább az alábbiakat:  
-ellenszolgáltatás nettó összege Ft-ban,  
-teljesítés ideje (év-hónap-nap pontossággal feltüntetett kezdési és befejezési 
dátum megadásával), 
-teljesített szolgáltatás leírása, 
-nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek 
megfelelően történt. 

 

M/2. /a)-d)/ Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § 
(3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) 
a megnevezésével, végzettségük és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk 
ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. 
Csatolandó dokumentumok: 
- a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat, amelyből 
derüljön ki, hogy mely szakembert mely pozícióra jelöli az ajánlattevő (7/A. sz. 
melléklet) 

 



 

- a szakember – szakmai tapasztalatot ismertető – minden oldalon saját kezűleg 
aláírt szakmai önéletrajza (keltezéssel ellátva) olyan részletezettséggel, hogy 
abból egyértelműen derüljön ki az M/2. pontban előírt alkalmassági feltétel(ek) 
teljesülése; (8. sz. melléklet) 
- végzettséget és/vagy képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolata; 
- a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata. (9. sz. melléklet) 

ÜZLETI TITKOT TARTALMAZÓ IRATOK (ADOTT ESETBEN)  

AZ AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL BECSATOLNI KÍVÁNT DOKUMENTUMOK 

(ADOTT ESETBEN) 

 

+ csatolni kell a papír alapú példány képolvasó készülékkel készült CD-re vagy 

DVD-re írt 2 db elektronikus példányát! 

 

 
  



 

2.1. számú melléklet 
 

FELOLVASÓLAP 
(önálló ajánlattétel esetén) 

 
1. Ajánlattevő 

Név: ...........................................................................................................................  
Székhelye: ...................................................................................................................  
Telefon: ................................................... Fax: ............................................................  
E-mail: .....................................................  
Adószám: ……………………………………………… 
 

2. Ajánlattétel tárgya: 
„A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 számú projekt keretében, az Elektronikus Ingatlan-
nyilvántartás létrehozása érdekében infrastruktúra-felmérési, valamint adatbázis- és 
alkalmazásfejlesztési feladatok ellátása” 
 

3. Ajánlat: 

 Részszempont Ajánlat 

1.  Nettó ajánlati ár ….Ft 

2.  Szakmai ajánlat  

2.1. Rendszer-koncepció 
…oldal1 

...-tól …-ig2 

2.2. Egyéb szakmai szempontok 
…oldal 

...-tól …-ig 

3.  A szerződés teljesítésében részt vevő személyi 
állomány 

 

 Ajánlatkérő az alkalmassági követelmény M/2. b) 
pontjára megajánlott rendszerszervező szakértők közül 
egy szakembernek, az alkalmassági 
minimumkövetelményben meghatározott 36 hónap feletti 
szakmai tapasztalatát értékeli 
 

… hónap 

 

szakember neve: 

… 

 
Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
 
 ………………………………………… 
 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 
 meghatalmazott képviselő aláírása) 

                                                           
1 Kérjük megadni, hogy a szakmai ajánlat adott része hány oldalból áll 
2 Kérjük feltüntetni, hogy a szakmai ajánlat adott része az Ajánlati dokumentáció mely oldalain 
szerepel 



 

2.2. számú melléklet 
FELOLVASÓLAP 

(közös ajánlattétel esetén) 
 

1. Közös Ajánlattevő 
Név: ...........................................................................................................................  
Székhelye: ...................................................................................................................  
Telefon: ................................................... Fax: ............................................................  
E-mail: ...........................................................  
Tagok adatai (név, székhely, adószám): .........................................................................  
 ..................................................................................................................................  
Tagok adatai (név, székhely,adószám): ..........................................................................  
 ..................................................................................................................................  
 

2. Ajánlattétel tárgya: 
„A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 számú projekt keretében, az Elektronikus Ingatlan-
nyilvántartás létrehozása érdekében infrastruktúra-felmérési, valamint adatbázis- és 
alkalmazásfejlesztési feladatok ellátása”  
 

3. Ajánlat: 

 Részszempont Ajánlat 

1.  Nettó ajánlati ár ….Ft 

2.  Szakmai ajánlat  

2.1. Rendszer-koncepció 
…oldal3 

...-tól …-ig4 

2.2. Egyéb szakmai szempontok 
…oldal 

...-tól …-ig 

3.  A szerződés teljesítésében részt vevő személyi 
állomány 

 

 Ajánlatkérő az alkalmassági követelmény M/2. b) 
pontjára megajánlott rendszerszervező szakértők közül 
egy szakembernek, az alkalmassági 
minimumkövetelményben meghatározott 36 hónap feletti 
szakmai tapasztalatát értékeli 
 

… hónap 

 

szakember neve: 

… 

 
Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
 
 
 ………………………………………… 
 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen  
 meghatalmazott képviselő aláírása  

                                                           
3 Kérjük megadni, hogy a szakmai ajánlat adott része hány oldalból áll 
4 Kérjük feltüntetni, hogy a szakmai ajánlat adott része az Ajánlati dokumentáció mely oldalain 
szerepel 



 

3. számú melléklet 
  
 AJÁNLATI NYILATKOZAT 
 
Alulírott …………………………….…….., mint a ……………………………… (ajánlattevő megnevezése) 

…………………………. (ajánlattevő székhelye), …………………………. (Ajánlattevőt nyilvántartó 

cégbíróság neve), ………………………… (Ajánlattevő cégjegyzékszáma) nevében 

kötelezettségvállalásra jogosult …………….. (tisztség megjelölése), a Lechner Nonprofit Kft., mint 

Ajánlatkérő által „A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 számú projekt keretében, az 

Elektronikus Ingatlan-nyilvántartás létrehozása érdekében infrastruktúra-felmérési, 

valamint adatbázis- és alkalmazásfejlesztési feladatok ellátása” tárgyában megindított 

közbeszerzési eljárással összefüggésben. 

 

A Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy ajánlatunk az előzőekben meghatározott - 

általunk teljes körűen megismert - dokumentumokon alapszik. 

A szerződéstervezetben rögzített, a tárgyi feladat ellátásához szükséges kötelezettségeinket 

maradéktalanul teljesítjük a Felolvasólapon megadott ár alkalmazásával. Nyilatkozunk, hogy 

ajánlatunkat az ajánlati kötöttség beálltát követően az ajánlattételi felhívásban megjelölt időpontig 

fenntartjuk. 

Nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén a jelen dokumentáció mellékletét képező 

szerződéstervezet megkötését vállaljuk és azt a szerződésben foglalt a feltételekkel teljesítjük. 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

   

  (cégjegyzésre jogosult vagy 

szabályszerűen meghatalmazott képviselő 

aláírása) 

 



 

4/A. sz. melléklet 

 

NYILATKOZAT 

a kizáró okok vonatkozásában 

 

Alulírott _________________________, mint a(z) _________________________ (székhely: 

_________________________) ajánlattevő szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője „A 

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 számú projekt keretében, az Elektronikus 

Ingatlan-nyilvántartás létrehozása érdekében infrastruktúra-felmérési, valamint 

adatbázis- és alkalmazásfejlesztési feladatok ellátása”  tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás 

során az alábbi nyilatkozatot teszem a kizáró okok vonatkozásában: 

 

I. 

A Kbt. 62. § (1) bekezdésének k) pont kb) alpontja tekintetében: 

5 

- az alábbiakat nyilatkozom a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja 

szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosról6: 

neve: ____________________, állandó lakóhelye: ____________________7 

vagy 

- nyilatkozom, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerint 
tényleges tulajdonos nincs. 

 

 

II. 

A Kbt. 62. § (1) bekezdésének k) pont kc) alpontja tekintetében: 

 

                                                           
5 Megfelelő válasz aláhúzandó! 

6 A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pontja 
szerint tényleges tulajdonos: 

a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a 
Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a 
szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges 
irányítást, ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet felett, ha a jogi személy vagy 
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi 
szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, 
b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) 
bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik, 
d) alapítványok esetében az a természetes személy, 
da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már 
meghatározták, 
db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy 
dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt 
százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, 
7 Szükség esetén bővíthető! 



 

A)* A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alponttal kapcsolatban nyilatkozom, hogy nincs olyan 

jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben közvetetten 

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

vagy 

B)* A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alponttal kapcsolatban nyilatkozom, hogy van olyan jogi 

személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben közvetetten vagy 

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

(ek) megnevezése a következő:  

cégnév: 

székhely: 

Fenti szervezet(ek) vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában foglalt kizáró 

feltételek nem állnak fenn. 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 

  (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

meghatalmazott képviselő aláírása) 

  



 

4/B. sz. melléklet 

 

NYILATKOZAT 

a kizáró okok vonatkozásában8 

 

Alulírott _________________________, mint a(z) _________________________ (székhely: 

_________________________) ajánlattevő szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője  „A 

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 számú projekt keretében, az Elektronikus 

Ingatlan-nyilvántartás létrehozása érdekében infrastruktúra-felmérési, valamint 

adatbázis- és alkalmazásfejlesztési feladatok ellátása” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás 

során az alábbi nyilatkozatot teszem a kizáró okok vonatkozásában: 

 

Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben foglalt 

alábbi kizáró okok, mely szerint nem lehet ajánlattevő, amennyiben:  

Kbt. 62. § (2) bekezdés: 

a) 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, vagy 

b) az (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. 

 
 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 

 _____________________________________ 

 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

 meghatalmazott képviselő aláírása) 

 

  

                                                           
8.A Magyarországon letelepedett ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők külön-

külön teszik meg közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített 
nyilatkozat formájában. 



 

4/C. sz. melléklet 

 

NYILATKOZAT 

a kizáró okok vonatkozásában 

 

Alulírott _________________________, mint a(z) _________________________ (székhely: 
_________________________) ajánlattevő szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője „A 
KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 számú projekt keretében, az Elektronikus 
Ingatlan-nyilvántartás létrehozása érdekében infrastruktúra-felmérési, valamint 
adatbázis- és alkalmazásfejlesztési feladatok ellátása” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás 
során az alábbi nyilatkozatot teszem a kizáró okok vonatkozásában: 

- a részvételi szakasz óta az ajánlat benyújtásáig nem következett be olyan változás, mely 
alapján a Kbt.-ben meghatározott kizáró ok hatálya alá került az ajánlattevő illetve 
alvállalkozója és az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet. 

vagy 

- a részvételi szakasz óta az ajánlat benyújtásáig bekövetkezett olyan változás, mely 
alapján a Kbt.-ben meghatározott kizáró ok hatálya alá került az ajánlattevő illetve 
alvállalkozója és az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet. A bekövetkezett változás 
megnevezése: …………………………………………… 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 

 _________________________ 

 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

 meghatalmazott képviselő aláírása) 

 

  



 

 
5. sz. melléklet 

 

Nyilatkozat az árbevételről 

321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján 

 

 „A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 számú projekt keretében, az Elektronikus 

Ingatlan-nyilvántartás létrehozása érdekében infrastruktúra-felmérési, valamint 

adatbázis- és alkalmazásfejlesztési feladatok ellátása”   

 

Alulírott………………………………………… mint a(z)……………………………….. 

(székhely:………………………………………) cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott képviselője9  

ezennel kijelentem, hogy a(z)……………………………… mint ajánlattevő / az alkalmasság igazolására 

igénybe vett más szervezet10 a részvételi felhívás feladásának napját megelőző 3 

mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából 

származó – ÁFA nélkül számított – árbevételemről az alábbiak szerint nyilatkozom: 

 

Üzleti év 

Közbeszerzés tárgyából származó 

árbevétel  

(HUF, ÁFA nélkül) 

 
 

 

 

 
 

  

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

   

  (cégjegyzésre jogosult vagy 

szabályszerűen meghatalmazott képviselő 

aláírása) 

   

 

 

                                                           
9 Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni. 
10 A nyilatkozattevő személye szerint a megfelelő rész aláhúzandó! 



 

6. számú melléklet 

NYILATKOZAT 
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján 

 
Alulírott ………………………………………… mint a(z)……………………………….. (székhely:………………………………………) cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott 
képviselője11  ezennel kijelentem, hogy a(z)……………………………… mint ajánlattevő/közös ajánlattevő/ az alkalmasság igazolására igénybe vett más 
szervezet12 az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított hat évben (72 hónapban) az alábbi közbeszerzés tárgya szerinti referenciákat 
teljesítette: 
 

A felhívásban 
előírt 

alkalmassági 
feltétel, aminek 

az adott 
referenciával 

meg kíván felelni 

Szerződést kötő másik 
fél 

(neve, székhelye, 
referenciát igazoló 

személy neve, 
telefonszáma, e-mail 

címe) 

Teljesítés 
ideje 

(időtartama, -tól 

–ig, év, hónap, 
nap 

pontossággal) 

A szolgáltatás 

tárgya, 

megnevezése 
 

Az 

ellenszolgáltatás 

összege  
(nettó Ft) 

A teljesítés az 
előírásoknak és a 

szerződésnek 

megfelelően 
történt? 

(igen/nem) 

A saját 

teljesítés 
mértéke 

százalékban 
vagy 

forintban: 

       

       

       

 
Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
 
 
 ______________________________ 

 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen      

meghatalmazott képviselő aláírás) 

 

  

                                                           
11 Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni! 
12 A nyilatkozattevő személye szerint a megfelelő rész aláhúzandó! 



 

7/A. számú melléklet 

 

NYILATKOZAT A SZAKEMBEREKRŐL 

 

„A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 számú projekt keretében, az Elektronikus Ingatlan-nyilvántartás létrehozása érdekében 
infrastruktúra-felmérési, valamint adatbázis- és alkalmazásfejlesztési feladatok ellátása” 

 
 

Alulírott ____ mint a(z) ____ (székhely: ____ adószám: ____) ajánlattevő / közös ajánlattevő / az alkalmasság igazolására igénybe vett kapacitást nyújtó 

gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott képviselője13 ezennel kijelentem, hogy a(z) ____ mint ajánlattevő/közös ajánlattevő/ az 

alkalmasság igazolására igénybe vett kapacitást nyújtó gazdasági szereplő rendelkezik a felhívásban meghatározott alábbi szakemberekkel: 

 

A felhívásban előírt 
alkalmassági feltétel, aminek 

az adott szakember meg kíván 
felelni 

név végzettség/ képzettség 
releváns szakmai 

tapasztalat (hónap) 

    

    

    

    

    

    

    

                                                           
13 Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni. 



 

    

    

 
Ennek igazolásaként a nyilatkozat mellékletét képezi: 

- a felsorolt szakember(ek) szakmai önéletrajza(i), olyan részletezettséggel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményeiben előírt 
feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen 

- szakember(ek) végzettségét / képzettségét igazoló okiratok egyszerű másolata, 
- a szakember(ek) saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási, valamint arra vonatkozó nyilatkozata, hogy az eljárásba történő bevonásáról tudomással 

bír(nak). 
- más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban szerzett, a fentiekkel egyenértékű jogosultságot igazoló 

dokumentum magyar nyelvű fordítása. 
 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
 

……………………………... 
cégszerű aláírás 

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 
meghatalmazott képviselő aláírása) 
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8.számú melléklet 
 

 
 

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 

SZEMÉLYES ADATOK 

Név:  

Születési idő:  

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK 

(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 

Mettől meddig (év-év) Intézmény megnevezése / Végzettség 

  

  

ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYNEK VALÓ MEGFELELÉSHEZ BEMUTATOTT 

TAPASZTALAT ISMERTETÉSE1415 

(Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 

Korábbi tapasztalat ismertetése, 

KEZDÉSI és BEFEJEZÉSI 

időpontjai (év-hónap pontossággal)  

Ellátott munkakör és 

feladatok felsorolása, olyan 

részletességgel hogy abból 

az ALKALMASSÁGI 

MINIMUMKÖVETELMÉNYBEN 

meghatározott feltételnek 

való megfelelés 

megállapítható legyen 

Szakmai 

tapasztalat 

hónapokba16 

   

   

   

   

ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYNEK VALÓ MEGFELELÉSHEZ 

BEMUTATOTT TAPASZTALAT ÖSSZESEN: 

… hónap 

AZ ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT SZERINT ÖNÁLLÓAN ÉRTÉKELÉSRE KERÜLŐ  

TAPASZTALAT ISMERTETÉSE17 

(Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 

                                                           
14 A táblázat tetszőleges számú sorral bővíthető. 
15 Az alkalmassági minimumkövetelményekhez szükséges részt elegendő ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) 
bekezdés szerinti felhívására igazolni 
16 Ajánlatkérő M2a) pontban hónapokat és db számot, az M2b) pontban éveket vizsgál. 
17 A táblázat tetszőleges számú sorral bővíthető 
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Korábbi tapasztalat ismertetése, 

KEZDÉSI és BEFEJEZÉSI 

időpontjai (év-hónap pontossággal) 

Ellátott munkakör és 

feladatok felsorolása, olyan 

részletességgel hogy abból 

az ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT 

SZERINTI megajánlás 

ellenőrizhető legyen 

Szakmai 

tapasztalat 

számszerűen 

megadva 

   

   

   

   

   

   

AZ ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT SZERINT ÖNÁLLÓAN ÉRTÉKELÉSRE 

KERÜLŐ TAPASZTALAT ÖSSZESEN18: 
… hónap 

MUNKAHELYEK 

(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 

Mettől meddig (év-év) Munkahely megnevezése / Beosztás 

  

  

 

 

 

 

Dátum, aláírás  

                                                           
18 A felolvasólapon szerepeltetendő érték. 
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9.számú melléklet 

 
NYILATKOZAT 

a szakember rendelkezésre állásáról 
 
 
Alulírott ____________________, mint a(z) ________________________________________ 
(székhely: ______________________________) ajánlattevő/az alkalmasság igazolására igénybe 
vett más szervezet19 által ajánlott ____________________ 20 szakember kijelentem, hogy részt 
veszek a Lechner Nonprofit Kft., mint ajánlatkérő által indított „A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-
2016-00040 számú projekt keretében, az Elektronikus Ingatlan-nyilvántartás 
létrehozása érdekében infrastruktúra-felmérési, valamint adatbázis- és 
alkalmazásfejlesztési feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárásban. 
 
Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat nyertessége esetén képes vagyok dolgozni, és dolgozni 
kívánok a szerződés teljes időtartama során, az ajánlatban szereplő feladatkörben, melyre 
vonatkozóan az önéletrajzomat benyújtották. 
Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem a fent jelzett időszakra 
vonatkozóan, amely a jelen szerződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból 
akadályozná. 
 
Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
 
 ______________________________ 
 (sajátkezű aláírás) 
 
 
Előttünk, mint tanúk előtt: 
 
Aláírás:  Aláírás: 
Név: Név: 
Lakcím: Lakcím: 

 

                                                           
19 A nyilatkozattevő személye szerint a megfelelő rész aláhúzandó! 
20 Kérjük a nyilatkozatban az eljárást megindító felhívás Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M/1.a-e) pontjaiban meghatározott 
pozíciókat adják meg! 
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10. számú melléklet 

 

NYILATKOZAT 
 

jótállási és előleg-visszafizetési biztosíték rendelkezésre bocsátásáról 
 
Alulírott …………………………………………………………………, mint 

a(z) ……………….………………….............................................................. 

(székhely: ………...................................…….......................................) ajánlattevő szervezet 

cégjegyzésre jogosult képviselője a Lechner Nonprofit Kft, mint Ajánlatkérő által „A KÖFOP-1.0.0-

VEKOP-15-2016-00040 számú projekt keretében, az Elektronikus Ingatlan-nyilvántartás 

létrehozása érdekében infrastruktúra-felmérési, valamint adatbázis- és 

alkalmazásfejlesztési feladatok ellátása” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során az alábbi 

nyilatkozatot teszem. 

Ezúton 

n y i l a t k o z o m, hogy 

 

a kikötött - az ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a mértékű – teljesítési biztosítékot a 

szerződés hatálybalépésének időpontjától rendelkezésre bocsátom.  

Tudomásul veszem, hogy a biztosíték az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint óvadékként az 

előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével 

(átutalásával), bank vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján 

kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel teljesíthető. (Kbt. 134. § (6) bekezdés 

a) pont) 

 

 
n y i l a t k o z o m, hogy 

 

a kikötött - az ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 1 %-a mértékű – jótállási biztosítékot a 

szerződés teljesítésének időpontjától rendelkezésre bocsátom.  

Tudomásul veszem, hogy a biztosíték az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint óvadékként az 

előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével 

(átutalásával), bank vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján 

kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel teljesíthető. (Kbt. 134. § (6) bekezdés 

a) pont) 

N y i l a t k o z o m, hogy 

 

a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés elszámolható összegének 10 %-át meghaladó 
mértékű szállítói előleg igénylés esetén a szerződés elszámolható összegének 10 %-a és az igényelt 
szállítói előleg különbözetére jutó támogatás vonatkozásában: 

a) biztosítékot nyújtok a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés elszámolható 
összegének 10 %-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének 
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megfelelő mértékben az irányító hatóság javára a Kbt. 134. § (6) bekezdése vagy a 272/2014. (XI.5.) 
Korm. rendelet 83. § (1) bekezdése szerint, vagy 

b) nem nyújtok biztosítékot, azonban tudomásul veszem, hogy ebben az esetben a 272/2014. (XI.5.) 
Korm. rend. 1. melléklet 134.4. pontja alkalmazandó. 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 ______________________________ 

 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

 meghatalmazott képviselő aláírása) 
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11. számú melléklet 

 

MEGHATALMAZÁS 

 

Alulírott ____________________, mint a(z) ________________________________________ 

(székhely: ______________________________) ajánlattevő/alvállalkozó/ az alkalmasság igazolására 

igénybe vett más szervezet  cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel meghatalmazom 

____________________ (szig. sz.: __________; szül.: __________; an.: __________; lakcím: 

______________________________), hogy „A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 számú 

projekt keretében, az Elektronikus Ingatlan-nyilvántartás létrehozása érdekében 

infrastruktúra-felmérési, valamint adatbázis- és alkalmazásfejlesztési feladatok ellátása” 

tárgyban készített ajánlatunkat aláírásával lássa el. 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 ______________________________ ______________________________ 
 (meghatalmazó cégjegyzésre jogosult (meghatalmazott aláírása) 
 képviselőjének aláírása) 
 

 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

 

Aláírás: Aláírás: 

Név: Név: 

Lakcím: Lakcím: 
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12. számú melléklet 

 

NYILATKOZAT 

A FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSRÓL 

 

Alulírott …………………………………………………………………, mint 

a(z) ……………….………………….............................................................. 

(székhely: ………...................................…….......................................) ajánlattevő szervezet 

cégjegyzésre jogosult képviselője a „A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 számú projekt 

keretében, az Elektronikus Ingatlan-nyilvántartás létrehozása érdekében infrastruktúra-

felmérési, valamint adatbázis- és alkalmazásfejlesztési feladatok ellátása” tárgyban kiírt 

közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot teszem. 

 

Ezúton 

n y i l a t k o z o m, hogy 

 

nyertességem esetén vállalom, hogy a szerződéskötés időpontjában a Részvételi Dokumentáció 2. kötet 

9. pontjában foglalt mértékű felelősségbiztosítással a szerződéskötés időpontjában rendelkezni fogok. 

 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőként kiválasztásra kerülök és a 

szerződéskötés időpontjában nem rendelkezem az Ajánlatkérő által a Részvételi Dokumentációban előírt 

kritériumoknak megfelelő felelősségbiztosítással, abban az esetben az a szerződéskötéstől való 

visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és az ajánlatkérő a második legkedvezőbb 

ajánlattevővel köt szerződést. 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 

……………………………………………… 

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

meghatalmazott képviselő aláírása) 
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13. számú melléklet 

 

NYILATKOZAT 

minőségbiztosítási rendszerről 

 

Alulírott …………………………………………………………………, mint 

a(z) ……………….………………….............................................................. 

(székhely: ………...................................…….......................................) ajánlattevő szervezet 

cégjegyzésre jogosult képviselője a „A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 számú projekt 

keretében, az Elektronikus Ingatlan-nyilvántartás létrehozása érdekében infrastruktúra-

felmérési, valamint adatbázis- és alkalmazásfejlesztési feladatok ellátása” tárgyban kiírt 

közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot teszem. 

 

Ezúton 

n y i l a t k o z o m, hogy 

 

nyertességem esetén vállalom, hogy a szerződéskötés időpontjában a Részvételi Dokumentáció 2. kötet 

9. pontjában foglalt ISO 9001 minőségbiztosítási szabványnak megfelelő, és ISO 27001 

Információbiztonsági szabványnak vagy ezekkel egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált 

tanúsító által tanúsított minőségbiztosítási rendszerrel, vagy egyéb egyenértékű intézkedéseinek 

bizonyítékával rendelkezni fogok. 

 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőként kiválasztásra kerülök és a 

szerződéskötés időpontjában nem rendelkezem az Ajánlatkérő által a Részvételi Dokumentációban előírt 

kritériumoknak megfelelő felelősségbiztosítással, abban az esetben az a szerződéskötéstől való 

visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és az ajánlatkérő a második legkedvezőbb 

ajánlattevővel köt szerződést. 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 

……………………………………………… 

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

meghatalmazott képviselő aláírása) 
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