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1. FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE 
Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet, mint Ajánlatkérő ezúton kér ajánlatot 
„Biológiai aorta billentyű beszerzése, kihelyezett áruraktár létesítésével” tárgyban, mely 
közbeszerzési eljárás részenkénti nyertesével adásvételi szerződést kíván kötni. 
 
Az ajánlattételi felhívás és az ajánlattételi felhívást kiegészítő dokumentáció (a továbbiakban: 
Dokumentáció) együttesen tartalmazza az eljárással kapcsolatos feltételeket. A két dokumentum 
közötti ellentmondás esetén az ajánlattételi felhívás előírásai az irányadók. 
 
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Király Róbert l.sz. 00435 rkiraly@juratio.hu, 
1031 Budapest, Monostori út 34. 
 
 
2. ELŐZETES KIKÖTÉSEK 
A Dokumentációt a szellemi alkotásokról szóló jogszabályok oltalomban részesítik, így annak 
másolása, terjesztése, felhasználása részeiben vagy egészében, a jelen eljárás keretein kívül 
jogellenes. A jogtulajdonos nem járul hozzá jelen Dokumentáció bármilyen formában – 
változatlan vagy változtatott – formában történő felhasználásához a jelen eljárás keretein kívül.  
Az ajánlat elkészítésének alapja a Dokumentáció, mely rögzíti az ajánlattételi elvárásokat, a 
részletes szerződéses feltételeket, a műszaki leírást és a teljesítéssel kapcsolatos elvárásokat. Az 
ajánlatnak az összes elvégzendő feladatot tartalmaznia kell, úgy, ahogy azt az Ajánlatkérő jelen 
Dokumentációban előírja. 
Az ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívásban, illetve a Dokumentációban meghatározott tartalmi 
és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie. 
Ajánlata benyújtásával az ajánlattevő teljes egészében és megkötések nélkül elfogadja a jelen 
Dokumentációban meghatározott összes feltételt az ajánlattételi időszakban esetlegesen kiadott 
kiegészítéssel együtt, függetlenül az ajánlattevő saját feltételeitől, amelyektől ezennel eláll. 
Az ajánlattevő kötelessége, hogy teljes körű ismereteket szerezzen a maga számára a 
közbeszerzési eljárás minden vonatkozásában az ajánlat benyújtása előtt. Ajánlatkérő feltételezi, 
hogy az ajánlattevő minden olyan információt beszerzett, amely az ajánlat elkészítéséhez és a 
szerződéskötéshez szükséges. 
Ajánlatkérő valamennyi ajánlattevőtől elvárja, hogy az összes tájékoztatást, követelményt, 
meghatározást, specifikációt, amelyet a Dokumentáció tartalmaz, átvizsgáljon. Bármely, az ajánlat 
által tartalmazott hiba, hiányosság az ajánlattevő kockázatára történik, és az ajánlat 
érvénytelenségét eredményezi. 
 
3. AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS, ILLETVE A DOKUMENTÁCIÓ 
MÓDOSÍTÁSA; AZ AJÁNLAT MÓDOSÍTÁSA, VISSZAVONÁSA; AZ 
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS VISSZAVONÁSA  
Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt, illetve az ajánlattételi felhívásban és Dokumentációban 
foglaltakat jogosult módosítani. Ha az ajánlatkérő olyan felhívás tartalmát kívánja módosítani, 
amelyet nem tettek hirdetményben közzé vagy egyéb hirdetményben közzé nem tett 
közbeszerzési dokumentumokat módosít, a módosításról ajánlattételi felhívás és az ajánlattételre 
vonatkozó közbeszerzési dokumentumok esetén az ajánlattételi határidő lejártáig egyidejűleg, 
közvetlenül kell tájékoztatni az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplőket. 
 
Az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig új ajánlat benyújtásával módosíthatja az ajánlatát. 
Ebben az esetben az elsőként benyújtott ajánlatot visszavontnak kell tekinteni.  
Amennyiben ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően benyújtott ajánlatát vissza 
kívánja vonni, úgy arra akkor van lehetősége, ha arról ajánlattevő nevében kötelezettségvállalásra 
jogosult vagy az általa meghatalmazott személy írásban nyilatkozik az ajánlat személyes 
visszavételével egyidejűleg. Ajánlatkérő vagy a képviseletében eljáró az ajánlat személyes 
visszavételekor ellenőrzi ajánlattevő képviseleti jogosultságát.     
 

mailto:rkiraly@juratio.hu
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Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást az ajánlattételi határidő lejártáig visszavonhatja, amiről az 
ajánlattételi határidő lejárta előtt egyidejűleg, közvetlenül tájékoztatja az ajánlattételre felhívott 
gazdasági szereplőket. 
 
4. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 
Az ajánlattételi felhívással, illetve a Dokumentációval kapcsolatos kiegészítő tájékoztatások, 
pontosítások kizárólag írásban történnek, és úgy kerülnek megadásra, hogy azok minden 
gazdasági szereplő számára hozzáférhetők legyenek, és ne sértsék a gazdasági szereplők 
esélyegyenlőségét. 
Ajánlatkérő feltételezi, hogy a gazdasági szereplő részletesen tanulmányozza a Dokumentáció 
tartalmát és értelmezi azt. A számára nem egyértelmű kikötéseket, előírásokat és 
meghatározásokat illetően további tájékoztatást kérhet, és az így kapott válaszokat figyelembe 
véve állítja össze ajánlatát. Ennek módja a következő: amennyiben a Dokumentációval, a 
megvalósítandó feladatokkal, stb. kapcsolatban a gazdasági szereplőknek bármiféle kérdésük 
merül fel, azt írásban tehetik fel az Ajánlatkérő számára. 
 
Ajánlatkérő kéri, hogy a kiegészítő tájékoztatás körében az ajánlattételi felhívásban és az 
ajánlattételi felhívást kiegészítő dokumentációban meghatározott címre eljuttatott, írásos 
formában készült (szövegtartalmú) kérést a kiegészítő tájékoztatás elkészítése érdekében az 
ajánlattevő szerkeszthető MS Word (.doc) formátumban elektronikus úton is küldje meg az 
ajánlattételi felhívásban és az ajánlattételi felhívást kiegészítő dokumentációban megadott e-mail 
címre. 
 
A gazdasági szereplő kizárólagos felelőssége, hogy a Dokumentáció elérése során olyan 
elérhetőséget adjon (e-mail és fax) meg, amely a megküldendő dokumentumok fogadására 24 
órában alkalmas. Ugyancsak a gazdasági szereplő felelőssége, hogy a szervezeti egységén belül a 
kiegészítő tájékoztatás időben az arra jogosulthoz kerüljön. 
 
A kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérő a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de az 
ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb 3 (három) nappal válaszolja meg. Az Ajánlatkérő által 
megadott tájékoztatás teljes tartalmát (a kérdező személyének feltüntetése nélkül) hozzáférhetővé 
kell tenni vagy meg kell küldeni valamennyi gazdasági szereplő részére, amely érdeklődését az 
eljárás iránt az Ajánlatkérőnél jelezte. 
 
Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet a fenti válaszadási határidőt megelőző harmadik 
napnál később nyújtották be, a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek nem kötelező megadnia. 
 
A kiegészítő tájékoztatás, továbbá az Ajánlatkérő saját hatáskörében végzett pontosításai a 
Dokumentáció részévé válnak, így azok is kötelezővé válnak az ajánlattevők számára. 
Ajánlattevő bármilyen formában kapott szóbeli információra, melyet Ajánlatkérő írásban nem 
erősített meg, ajánlatában nem hivatkozhat. 
 
Kiegészítő tájékoztatást gazdasági szereplő a Kbt. 56. §-ában foglaltak szerint kérhet elektronikus 
levélben vagy faxon az alábbiakban meghatározott kapcsolattartási ponton:  
 Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet, 1096 Budapest, Haller u. 29., Tóth Tiborné, 
Fax: +36 1 215-7240,  E-mail: tothne.ildiko@kardio.hu 
   
 
Amennyiben az eljárásban kiegészítő tájékoztatás(ok)ra került sor, ajánlattevőnek nyilatkoznia 
kell, hogy az ajánlata elkészítése során a kiegészítő tájékoztatás(oka)t figyelembe vette. 
 
A kiegészítő tájékoztatásra egyebekben a Kbt. 56. § az irányadó. 
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5. AZ AJÁNLAT TARTALMA 
Az ajánlatnak – figyelemmel a Kbt. 57. § (1) bekezdés b) pontjára - a következő iratokat kell 
tartalmazni: 
 

Melléklet a 
Formanyomtatvány

ok között 

Iratanyag megnevezése 

— Fedlap 

— Tartalomjegyzék 

1/A. sz. melléklet Felolvasólap  

— Együttműködési megállapodás (közös ajánlattétel esetén) (adott 
esetben) 

1/B sz. melléklet Kereskedelmi ajánlat 

2. sz. melléklet Ajánlattevő kifejezett nyilatkozata az ajánlattételi felhívás feltételeire, a 
szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért 
ellenszolgáltatásra vonatkozóan [Kbt. 66. § (2) bekezdés] 

3. sz. melléklet Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy mikro-, kis vagy 
középvállalkozásnak minősül-e [Kbt. 66. § (4) bekezdés] 

4. sz. melléklet Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum formanyomtatványa 

5. sz. melléklet Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjaira 
vonatkozóan (a nemleges nyilatkozatot is csatolni kell) 

6. sz. melléklet Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján 

7. sz. melléklet Ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az 
ajánlat elektronikus példánya az ajánlat eredeti papír alapú példányával 
mindenben megegyezik és jelszóvédelemmel nincs ellátva 

— Az ajánlatot aláíró(k), kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása 
hitelességének megállapítása érdekében a cégjegyzésre jogosult 
ajánlattevő, közös ajánlat esetén ajánlattevők, illetve kapacitást nyújtó 
szervezet/személy képviselőjének aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi 
V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás mintáját egyszerű 
másolatban 

8. sz. melléklet Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) folyamatban lévő 
változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a 
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak 
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben 
ajánlattevő (közös ajánlattevő) esetében változásbejegyzési eljárás 
nincs folyamatban, az erre vonatkozó nemleges tartalmú nyilatkozatot. 

— Amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az 
ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó, illetőleg a kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezet cégjegyzésre jogosult képviselőjének 
meghatalmazása alapján más személy szignálja, illetve írja alá, a 
cégjegyzésre jogosult személy és a meghatalmazott által aláírt, teljes 
bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás (adott esetben) 

9. sz. melléklet Ajánlattevő nyilatkozata, hogy az ajánlata elkészítése során a kiegészítő 
tájékoztatás(oka)t figyelembe vette (adott esetben) 

10. sz. melléklet Nyilatkozat a kihelyezett áruraktárra vonatkozó feltételek 
elfogadásáról 

 Ajánlattevő által megajánlott orvostechnikai eszköz megfelelőségét 
igazoló, az orvostechnikai eszközökről szóló rendeletben előírt gyártói 
megfelelőségi nyilatkozat és – ha az orvostechnikai eszköz forgalomba 
hozatalához az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján 
szükséges – CE megfelelőség értékelési tanúsítvány 
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6. A KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL LEHETŐSÉGE 
Ajánlatkérő időszakos üzleti társulások közös ajánlattételét is elfogadja. 
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek megállapodást (együttműködési megállapodás) 
kell kötniük egymással, melyben szabályozzák a közös ajánlattevők egymás közötti és az 
ajánlatkérővel való kapcsolatát. 
Az ajánlatban utalni kell a közös ajánlati szándékra, s meg kell nevezni a közös ajánlattevőket, 
illetve a közös ajánlattevők vezető tagját, annak címét, egyéb elérhetőségét. Az együttműködési 
megállapodást az ajánlathoz csatolni kell. 
A megállapodásnak a következő kötelező elemeket kell tartalmazni: 
– A közös ajánlattevőket vezető cég megnevezése és felhatalmazása a közös ajánlattétel 

vezetésére, az ajánlatkérővel való kapcsolattartásra, valamint a teljes körű döntéshozatalra; 
– A felek egyetemleges kötelezettségvállalása a szerződés teljesítésére; 
– A közös ajánlattevők egymás közötti munkamegosztása; 
– A felek egyértelmű nyilatkozata arról, hogy nyertességük esetén a vállalkozási szerződésben 

foglalt valamennyi kötelezettség teljesítéséig az együttműködési megállapodás ezen tartalmi 
elemein és a tagok személyén nem változtatnak. 

A közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi határidő lejárta után 
változás nem következhet be. 
 
Az Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján a szerződés teljesítése érdekében nem teszi 
lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. 
 
7. AZ AJÁNLATTÉTEL KÖLTSÉGE 
Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költség kizárólag az ajánlattevőt 
terheli. Az Ajánlatkérő nem felel, vagy nem fizet semmiféle költségért vagy veszteségért, amely az 
ajánlattevőt érheti. 
Az ajánlattevőnek nincs joga semmilyen, a Dokumentációban kifejezetten megadott jogcímen 
kívüli egyéb – így különösen anyagi – igény érvényesítésére. A közbeszerzési eljárás eredményes, 
vagy eredménytelen befejezésétől függetlenül az Ajánlatkérővel szemben e költségekkel 
kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye.  
Az Ajánlatkérő kifejezetten nyilatkozik, hogy az ajánlatok elkészítéséért sem a nyertes 
ajánlattevőnek, sem másoknak nem fizet. 
 
8. AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉRE, ÖSSZEÁLLÍTÁSÁRA VONATKOZÓ 
ELŐÍRÁSOK 
Az ajánlatot a gazdasági szereplőnek a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi 
és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie. 
 
Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen ajánlattevő feltünteti a Kbt. 68. § (4) 
bekezdése szerinti információkat. 
 
Az ajánlattevő ajánlatával együtt benyújtja a kizáró okok igazolására az Egységes Európai 
Közbeszerzési Dokumentumot.     
 
A felhívás és a közbeszerzési dokumentumok rendelkezéseinek esetleges ellentmondása esetén a 
felhívásban szereplők az irányadóak. 
 
Az ajánlatot 1 eredeti példányban kell benyújtani. A borítékon/dobozon „Biológiai aorta 
billentyű beszerzése, kihelyezett áruraktár létesítésével” – „Az ajánlattételi határidő 
lejártáig nem bontható fel!” megjelöléseket kell feltüntetni. Az ajánlatot 1 példányban jelszó 
nélkül olvasható (de nem módosítható –pdf., vagy azzal egyenértékű file formátumban) 
elektronikus adathordozón is be kell nyújtani. Az ajánlathoz csatolni kell ajánlattevő cégszerűen 
aláírt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az elektronikus példány az ajánlat eredeti papír alapú 
példányával mindenben megegyezik és jelszóvédelemmel nincs ellátva. Az ajánlatot állagsérelem 
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nélkül nem oldható módon, valamennyi szöveget tartalmazó oldalát folyamatosan növekvő 
oldalszámmal ellátva szükséges benyújtani. 
 
Az ajánlati példányok formai vagy tartalmi eltérése esetén Ajánlatkérő a papír alapú példányt 
tekinti irányadónak. 
 
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 ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő 
dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. 
 
Az ajánlattétel nyelve: magyar. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, 
nyilatkozat nem magyar nyelven került kiállításra, úgy az ajánlattevőnek az eredeti dokumentum 
mellé csatolnia kell a felelős magyar fordítást is. A fordításban elkövetett hibákért az ajánlattevő 
felel. 
 
Az ajánlattevő felelősséggel tartozik az ajánlatában közölt adatok és nyilatkozatok, valamint a 
becsatolt igazolások, okiratok tartalmának valódiságáért. 
 
9. AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ 
Az ajánlattételi határidő: Ajánlattételi felhívásban megadott időpont 
 
Az ajánlatok benyújtásának helye: 
Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet, gazdasági épület, I. emelet, 
közbeszerzési csoport 
1096 Budapest, Haller u. 29. 
 
Amennyiben ajánlattevő ajánlatát postai úton küldi meg, úgy a postai kézbesítésből származó 
bizonytalanságok (különösen az ajánlattételi határidő lejártát követő kézbesítés, a csomag 
megsérülése) esetleges bekövetkezése ajánlattevő saját kockázatát képezik. 
A személyesen (beleértve a kézbesítőket vagy futárszolgálatokat) átnyújtott ajánlatokról az 
Ajánlatkérő átvételi elismervényt állít ki.  
 
Ajánlatkérő az ajánlatukat késedelmesen benyújtó ajánlattevőktől indokként nem fogad el 
semmiféle akadályozó körülményt (baleset, csúcsforgalom, forgalomelterelés, eltévedés, parkolási 
probléma, stb.). 
 
Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást kiegészítő dokumentumokat elektronikus úton, - a 
regisztrálási adatok megkérésének kivételével - közvetlenül, korlátlanul és teljeskörűen, 
térítésmentesen biztosítja/elérhetővé teszi a https://kozbesz.kardio.hu menü pont alatt. 
Ajánlatkérő előírja, hogy csak azon gazdasági szereplők tölthetik le a dokumentációt, akik részére 
Ajánlatkérő előzetesen eljárást megindító felhívást küldött. A dokumentáció, átvétele vagy 
elektronikus úton történő elérése letöltése az eljárásban való részvétel feltétele. A honlap 
regisztrálja azokat, akik letöltik a dokumentációt, csak ezen ajánlattevők tehetnek ajánlatot, akik a 
dokumentációt letöltötték az ajánlattételi határidő lejártáig. 
 
10. AZ AJÁNLATOK BONTÁSA 
Az ajánlatok bontási ideje megegyezik az ajánlatok beadásának határidejével,  
 
Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet, gazdasági épület, I. emelet, 
közbeszerzési csoport 
1096 Budapest, Haller u. 29. 

https://kozbesz.kardio.hu/
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Ajánlatkérő külön meghívót nem küld az Ajánlattevőknek, jelen Dokumentáció tekintendő 
meghívásnak a bontási eljárásra. Az ajánlatok bontásánál a Kbt. 68. § (3) bekezdésében felsorolt 
személyek vehetnek részt. A résztvevők regisztrálása jelenléti íven történik.  
Az ajánlatok felbontását megelőzően Ajánlatkérő ismertetheti a szerződés teljesítéséhez 
rendelkezésére álló fedezet összegét. 
Az ajánlatok felbontásakor Ajánlatkérő ismerteti a következő adatokat: 

 ajánlattevő (közös ajánlattevő) nevét, 

 ajánlattevő (közös ajánlattevő) címét (székhelyét, lakóhelyét), 

  értékelés alapjául szolgáló adatokat. 
 
Az ajánlatok bontásáról jegyzőkönyv készül, melyet Ajánlatkérő a bontástól számított öt napon 
belül megküld az összes ajánlattevőnek. 
 
Minden olyan ajánlatról, amelyet az ajánlattételi felhívásban meghatározott beadási határidő után 
nyújtanak be, az Ajánlatkérő jegyzőkönyvet vesz fel, az ajánlatot felbontás nélkül megőrzi vagy a 
Kbt. 68. § (6) bekezdése szerint jár el. Az elkésett ajánlat(ok)ról szóló jegyzőkönyvet öt napon 
belül megküldi az összes ajánlattevőnek. 
 
11. ÜZLETI TITOK VÉDELME 
 
A gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban vagy felvilágosításban, 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. 
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, 
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 a Kbt. 44. § (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 a Kbt. 44. § (1) 
bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és a (3) bekezdés 
alapján nincs akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak. 
 
A gazdasági szereplő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint 
olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a 
nyilvánosságra hozatalát, amely a Kbt. 76. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, 
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de az ezek alapjául szolgáló – a Kbt. 44. § (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó – részinformációk, 
alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. 
 
Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az üzleti titoknak tartott információk, iratok harmadik 
személyek (különösen más ajánlattevők, gazdasági szereplők) általi megismeréséért, amennyiben 
ajánlattevő az üzleti titkot [Ptk. 2:47.§] tartalmazó iratokat ajánlatában nem elkülönített módon, 
vagy úgy helyezi el, hogy azok tartalmaznak a fentiekben megjelölt információkat is. 
 
Az üzleti titok védelmének és a fenti iratok üzleti titokká nyilvánításának részletes szabályait a 
Kbt. 44. § tartalmazza. 
 
12. AZ AJÁNLATOK ELŐZETES BÍRÁLATA ÉS ÉRTÉKELÉSE 
A tárgyalások befejezését követően a végleges ajánlatok előzetes bírálatát és értékelését 
Ajánlatkérő Bíráló Bizottsága végzi. Az ajánlatok szakmai elbírálásának célja megtalálni azt az 
ajánlattevőt, aki a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot nyújtotta és legnagyobb valószínűséggel 
hozzájárul ahhoz, hogy az Ajánlatkérő teljesítse a közbeszerzés tárgyaként meghatározott 
feladatot. 
 
A Kbt. 69. § (2) bekezdése alapján az Ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlat 
érvénytelen, és hogy van-e olyan gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni. Ajánlatkérő a 
bírálat során a kizáró okok fennállásának előzetes ellenőrzésére – ha szükséges a Kbt. 71-72. § 
szerinti bírálati cselekmények elvégzésével - köteles.  
 
Ajánlatkérő a hiányok pótlását a Kbt. 71. §-a szerint engedi meg. Ajánlatkérő tájékoztatja az 
ajánlattevőket, hogy az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással 
történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlást nem rendel el. 
 
Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az ajánlatok megfelelnek-e a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 
 
A fentiek alapján megfelelőnek talált ajánlatok ezt követően az értékelési szempontok szerint 
értékelésre kerülnek. 
 
 
13. A LEGKEDVEZŐBBNEK TEKINTHETŐ AJÁNLAT BÍRÁLATA 
A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát 
megelőzően az Ajánlatkérő köteles az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek 
tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívni a kizáró okok, tekintetében az 
ajánlattételi felhívásban előírt igazolások benyújtására. 
 
Az igazolások benyújtására és Ajánlatkérő általi bírálatára egyebekben a Kbt. 69. § (5)-(7) és (9)-
(14) bekezdései irányadók.  
 
14. A SZÁMÍTÁSI HIBA JAVÍTÁSA 
Ha az Ajánlatkérő az ajánlatban az értékelésre kiható számítási hibát észlel, annak javítását az 
Ajánlatkérő végzi el úgy, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit 
(az alapadatokat) alapul véve számítja ki az összesített ellenértéket vagy más – az ajánlatban 
megtalálható számításon alapuló – adatot. A számítási hiba javításáról az összes ajánlattevőt 
egyidejűleg, közvetlenül, írásban, haladéktalanul tájékoztatja.    
  
15. INFORMÁCIÓK AZ AJÁNLATTAL KAPCSOLATBAN 
Az ajánlatok felbontása után az összegezés megküldéséig sem az ajánlattevők, sem más - az 
ajánlatok elbírálásában hivatalosan részt nem vevő személyek - nem kaphatnak információt az 
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ajánlatok bírálatával, értékelésével vagy a szerződés odaítélésével kapcsolatban, a Kbt.-ben 
valamint a vonatkozó egyéb jogszabályokban meghatározott - közlendő - információk körén túl.  
 
16. AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE  
Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minta 
szerint írásbeli összegezést köteles készíteni az ajánlatokról. Az Ajánlatkérő az ajánlatok 
elbírálásának befejezésekor az eljárás eredményéről szóló tájékoztatást az írásbeli összegezésnek 
minden ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton történő megküldésével 
teljesíti. 
 
Ajánlatkérő az ajánlattevőket az eljárás eredményéről az arról készült összegezés közvetlen 
megküldésével értesíti, legkésőbb a tárgyalás(ok) befejezésétől (a végleges ajánlatok bontásától) 
számított 60 napon belül (ajánlati kötöttség). 
 
Ha az Ajánlatkérő az elbírálást nem tudja olyan időtartam alatt elvégezni, hogy az ajánlattevőknek 
az eljárást lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati kötöttség fennállása alatt sor kerüljön, 
felkérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására, az 
ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti 
időpontjától számított hatvan napot. Ha az ajánlattevő az Ajánlatkérő által megadott határidőben 
nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az Ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. 
Ha valamelyik ajánlattevő az ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti 
időpontját követően az eljárás további részében az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül kell 
hagyni. 
 
17. IRATBETEKINTÉS  
Az ajánlattevő az ajánlatok elbírálásáról készített összegezés megküldését követően kérheti, hogy 
más gazdasági szereplő ajánlatának – ideértve a hiánypótlást, felvilágosítást, valamint a 72. § 
szerinti indokolást is – üzleti titkot nem tartalmazó részébe betekinthessen. Az iratbetekintésre 
vonatkozó kérelemben a gazdasági szereplő köteles megjelölni, hogy milyen feltételezett jogsértés 
kapcsán, az ajánlat mely részébe kíván betekinteni. Az iratbetekintést munkaidőben, a kérelem 
beérkezését követő két munkanapon belül kell biztosítani. A betekintést az Ajánlatkérő a 
gazdasági szereplő által megjelölt feltételezett jogsértéshez kapcsolódó jogérvényesítéséhez 
szükséges mértékben köteles biztosítani. Más gazdasági szereplő ajánlatának teljes körű 
átvizsgálása a betekintés körében nem lehetséges. 
  
18. SZERZŐDÉSKÖTÉS, A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE, SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS 
Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes ajánlattevővel – közös ajánlattétel 
esetén a nyertes ajánlattevőkkel – kell írásban megkötni a közbeszerzési eljárásban közölt végleges 
feltételek, szerződés-tervezet és ajánlat tartalmának megfelelően. 
 
A szerződéskötés tervezett időpontja: legkorábban – figyelemmel a Kbt. 131. § (8) bekezdése 
szerinti szerződéskötési moratóriumra vonatkozó szabályokra - az eljárás eredményéről szóló 
összegezés megküldésének napját követő 11. napon. Amennyiben ez a nap nem munkanapra esik, 
a szerződéskötés időpontja az ezt követő második munkanap. 
 
A szerződéskötés helye: Ajánlatkérő székhelye. 
 
A szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek, illetve 
közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie. 
 
A szerződést a szerződést kötő felek kizárólag írásban a Kbt. 141. §-ában meghatározott 
szabályok figyelembevételével módosíthatják. 
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19. TÁJÉKOZTATÁST NYÚJTÓ SZERVEZETEK A KBT. 73. § (5) BEKEZDÉSE 
ALAPJÁN 
 
Országos Tisztifőorvosi Hivatal 
Cím: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. 
Tel.: +36-1-476-1100 
Fax: +36-1-476-1390 
E-mail: tisztifoorvos@oth.antsz.hu  
 
Budapest Főváros Kormányhivatala 
Foglalkoztatási Főosztály 
Cím: 1035 Budapest, Váradi utca 15. 
Tel.: +36-1-323-3600 
Fax: +36-1-323-3602 
E-mail: budapestfv-kh-mmszsz@ommf.gov.hu  
 
Pest Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 
Cím: 1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12. 
Tel.: +36-1-478-4400 
E-mail:kozepdunavolgyi@zoldhatosag.hu 

mailto:tisztifoorvos@oth.antsz.hu
mailto:budapestfv-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
mailto:kozepdunavolgyi@zoldhatosag.hu
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Ügyiratszám: …….      /2017. 
 

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 
 
 
Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet (bankszámla szám: 10032000-01491869-
00000000 számlavezető: Magyar Államkincstár, székhely: Budapest, Haller utca 29, 
képviseli: Dr. Ofner Péter), mint vevő (a továbbiakban: Vevő), 
 
 másrészt 
 
……………………………..... nevű eladó (bankszámla szám: ………………………….  
számlavezető: ………………………….., székhely: …………………………………………..  
képviseli:  …….…………………) (a továbbiakban: Eladó)   
 
 
között, az ajánlatában felsorolt termékek szállítására a következő feltételek mellett: 
 
l./ Eladó ezen szerződés aláírásával a Vevő által a Kbt. alapján „Biológiai aorta billentyű 
beszerzése, kihelyezett áruraktár létesítésével”  tárgyban kiírt GOKI-.... számú 
közbeszerzési eljárás során tett ajánlata elfogadása eredményeként kötelezettséget vállal arra, hogy 
az ajánlatkérő által a közbeszerzési dokumentumokban felsorolt és a Vevő által elfogadott 
termékmennyiséget az ugyanott meghatározott minőségben a Vevő részére leszállítja. A 
szerződés időtartama a szerződés aláírását követően 2017. október 31-ig, illetve a készlet erejéig 
tart. A szerződéses árat, termékeket, a jelen szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza. A szerződés 
mellékletét képezi az ajánlatba becsatolt felolvasólap (2. sz. melléklet) és kereskedelmi ajánlat (3. 
sz. melléklet) is. 
 
2./ Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő az 1./ pontban meghatározott árumennyiséget olyan 
módon köteles tőle megvásárolni, ahogy ez a jelen pontban szabályozásra kerül. 
Vevő az 1./ pontban említettek szerint az Eladó minden eltérés nélkül elfogadott ajánlat szerinti 
termékeit kéthetente az ún. Lehívási nyilatkozat formájában vásárolja meg az Eladótól úgy, hogy 
a szerződéses időszak végéig az 1. és 2. rész, továbbá a 3. rész esetében a teljes mennyiség vagy 
annak további legfeljebb 30 %-a – opció - lehívásra kerüljön. Eladó vállalja, hogy az OEP tender 
beszállítását követően az Intézetben fel nem használt készleteket visszavásárolja azon az áron, 
amin a Vevő megvásárolta. 
 
A kihelyezett áruraktár üzemeltetésével kapcsolatos feltételeket jelen szerződés elengedhetetlen 
részét képező kihelyezett áruraktár szerződés tartalmazza. 
 
A Vevő a kért szállítási határidő előtt legalább 3 munkanappal köteles a megrendelést faxon vagy 
elektronikus levélben feladni Eladó kapcsolattartója számára, aki a megrendelés feladását követő 
3 munkanapon belül – külön visszaigazolás hiányában is – köteles teljesíteni.  
 
3./ Eladó kötelezi magát arra, hogy a 2./ pontban említett lehívás szerinti árukat a lehívásban 
foglalt mennyiségben, választékban és méretben a tárgyhónapon belül kéthetente olyan 
ütemezésben szállítja le a Vevő által erre feljogosított szervezeteinek, ahogy ez a lehívásban 
meghatározásra került. A nyertes ajánlattevő jogosult a szerződés időtartama alatt új fejlesztésű 
innovatív terméket szállítani, az ár vagy egyéb szerződéses feltételek módosítása nélkül. Az ár-
érték arányosságot és a szakmai minőségi megfelelést az ajánlatkérő képviselőjével köteles 
egyeztetni. 
A lehívásnak megfelelő szállítás a felek egyező megállapodása szerint akkor történik meg 
szabályszerűen, ha az Eladó vagy az általa igénybe vett Fuvarozó az árukat tartalmazó egyes 
szállítmányokat az Eladó kockázatára a Vevő által erre feljogosított szervezetei telephelyeire 
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illetve a lehívásban megjelölt közelebbi teljesítési helyekre leszállítja, (leszállíttatja) és a 
küldeményt csomagolási egységenként átszámolva a lehívásban megjelölt egység vagy személy 
részére mennyiségileg átadta. Az Eladó a leszállított termékeket bontatlan gyári csomagolásban, 
gyári tartozéklista alapján, minőségtanúsítással és egyéb dokumentációkkal együtt adja át a 
Vevőnek. A csomagolásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a termékek épségét a fuvarozás és 
a tárolás időtartama alatt megóvja.  
 
A minőségmegvizsgálás helye a Vevő székhelye. A Vevő a leszállított termék csomagoláson belüli 
mennyiségi, minőségi átvételét folyamatosan végzi. Az Eladó vállalja, hogy a szerződés 
teljesítésének időtartama alatt folyamatosan rendelkezésre áll, konzultációs lehetőséget biztosít. 
  
Teljesítési hely: Központi raktár 1096 Budapest, Haller u. 29., Kihelyezett áruraktár 
Átvételre jogosult személy: raktáros illetve a helyettesítéssel megbízott személy. 
Egyetértenek a szerződő felek abban, hogy az Eladónak a jelen pontban foglaltakkal 
kapcsolatban felmerült költségei fedezetére az 1./ pontban említett elfogadott ajánlat szerinti ár 
szolgál. 
Kapcsolattartó a Vevő részéről: anyaggazdálkodási osztályvezető 
Kapcsolattartó az Eladó részéről: … 
 
A szerződés teljesítésében közreműködő igénybe venni kívánt alvállalkozók neve, címe: … 
 
4./ Megállapodnak a szerződő felek, hogy a 2./ és 3./ pontban szabályozott, illetve 
végrehajtandó kihelyezett áruraktár rendszer alkalmazásán túlmenően a Vevőnek joga van ahhoz, 
hogy váratlanul jelentkező áruhiányaik pótlására azonnali megrendeléseket - a keretszerződéshez 
képest ugyancsak lehívásnak minősülő nyilatkozatokat - adjanak fel az Eladóhoz, aki ezeket a 
megrendeléseket soron kívül, raktári készletéből tartozik kielégíteni. 
A soron kívüli ügyintézést - felhívásra - az Eladó köteles igazolni, de abban is egyetértenek a 
felek, hogy ilyen esetekben a szállítási határidő a 3 napot semmiképpen sem haladhatja meg. 
 
5./ Az ellenszolgáltatás teljesítése 
Vevő a lehívás teljesítését igazoló szabályszerű, a kihelyezett áruraktárból történt lehívás 
igazolásával felszerelt számlát a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (3) bekezdése, 
az 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. § a) pont, valamint az Art 36/A.§ szerint a kézhezvételtől 
számított  60 napon belül banki átutalással egyenlíti ki az Eladónak. 
Nem vitatott a szerződő felek által, hogy a szerződéses időszak folyamán az egyes számlákba csak 
azok az árak, árképzési tényezők és költségek állíthatók be, mégpedig ugyanolyan mértékben, 
amelyeket az 1./ pont értelmében az Eladó elfogadott ajánlata tartalmaz, függetlenül attól, hogy a 
magyarországi vagy a világpiaci árak miképpen alakulnak, és hogy hogyan változik az inflációs 
ráta, vagy a deviza átszámítási kulcs. 
A Vevő előleget nem fizet. 
A számlához tartozó lehívás igazolását csatolni kell és az így kiállított és felszerelt számlát az 
Eladó közvetlenül az Intézet Gazdasági Igazgatóságára nyújtja be.  
Amennyiben Vevő az Eladó számláját a jelen pontban rögzített határidőn belül nem egyenlítené 
ki, köteles az Eladónak a Ptk. 6:155. § szerinti mindenkori érvényes késedelmi kamatot is 
megfizetni. 
Az Eladó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, 
melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő 
társaság tekintetében merülnek fel, és melyek az Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére 
alkalmasak. Az Eladó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a 
Vevő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Vevőt 
haladéktalanul értesíti. 
 

. 
A teljesítést igazoló neve és beosztása: … 
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- 6./ A szerződét biztosító mellékkötelezettségek 

A Ptk. 6:186.§ (1) szerint: „A kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan 
okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést.”   
 
6.1. SZAVATOSSÁG ÉS JÓTÁLLÁS 
Szerződő felek egyetértenek abban, hogy a termékkel kapcsolatos szavatosság és jótállás 
szabályaira a Ptk., továbbá Vevő elvárása az irányadó. A jótállás időtartama 5 év. 
Eladó kijelenti és szavatosságot vállal azért, hogy a jelen szerződés tárgyát képező termékek 
rendelkeznek jogszerű forgalomba hozatalt igazoló dokumentumokkal, érvényes forgalomba 
hozatali engedéllyel. 
Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a Termék NEAK jelentőkódját, valamint egyedi 
azonosítóját, a csomagolási egységeken is feltünteti az ügyviteli azonosíthatóság érdekében. 
 
Az Eladó szavatol azért, hogy a csomagolás kellő védelmet nyújt a szállítás, raktározás alatt, 
valamint, hogy a szállítástól számított minimum 2 évig sterilitás-biztos marad. 
 
6.2. KÉSEDELMES TELJESÍTÉS, KÉSEDELMI KÖTBÉR 
A minőségi hibákkal vagy a mennyiségi eltérésekkel, hiányokkal kapcsolatos igényeket a Vevő 
azok észlelését követő 3 munkanapon belül bármikor kifogás tárgyává teheti az Eladónál, feltéve, 
hogy a szavatossági idő még érvényben van. Ezen esetben, a Vevő tartozik - a jelzett 3 
munkanapos határidőn belül - az Eladót közös jegyzőkönyv felvételére meghívni. 
A kötbér mértéke késedelem esetén a késedelmesen szállított árucikkek nettó értékének 
figyelembevételével napi 1 százalék, legfeljebb azonban az érintett nettó áru-érték 15%.-a. 
Amennyiben Eladó késedelme az érintett áru-érték 15 %-át meghaladja, az súlyos 
szerződésszegésnek minősül, amely alapján Vevő jogosult a szerződéstől a szerződés 
teljesítésének megkezdése előtt elállni, azt követően a teljesítésig a szerződést felmondani. 
 
 
6.3. MEGHIÚSULÁSI KÖTBÉR 
A 7.1. pontban felsorolt okok miatt az adott megrendeléstől való Vevői elállás vagy azonnali 
hatályú felmondás esetére egyaránt kötbért kötnek ki az Eladó terhére. 
A 7.1. pontban felsorolt elállás vagy felmondás esetén az érintett termékek nettó értékének 15%-a 
mértékű meghiúsulási kötbért követelhet a Vevő.  
A meghiúsulási és a késedelmi kötbér egyidejűleg nem érvényesíthető. Irányadó a Ptk. 6:187. § (1) 
bekezdése, miszerint: A teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés 
követelését kizárja. A késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítési 
kötelezettség alól. 
 
6.4. Tisztában vannak a szerződő felek azzal, hogy a kötbérkövetelés behajtásán túlmenően a 
Vevő a szerződésszegésből eredő kárának megtérítését is követelheti az Eladótól, a kár összegébe 
azonban a már behajtott kötbér összege beleszámít. 
A kötbér akkor is jár, ha a Vevőnek kára nem merült fel.  
A kötbért a Vevő jogosult a benyújtott számlából visszatartani és azt a végszámla nettó 
összegéből levonni. 
 
- 7./ A szerződés megszűnése, megszüntetése 

 
- 7.1. 
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A Vevő egyoldalú, írásbeli, az Eladóhoz intézett nyilatkozatával azonnali hatállyal elállhat az 
adásvételi szerződéstől, amennyiben korábbi teljesítés nem történt, vagy elállhat az adott 
megrendeléstől vagy azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha: 

- az Eladó az egyes résszállításokkal több mint 15 napot késett; 

- szállítási kötelezettség teljesítésének késedelme vagy elmulasztása, amennyiben ilyen 

szerződésszegési eset második alkalommal is megismétlődnék,  

- a leszállított termék minőségi fogyatékossága esetén, de akkor is ha kiderül, hogy a termék 

típusában (rendszerében) nem felel meg az 1./ pont szerinti ajánlatban, foglalt minőségi 

követelményeknek, a Vevő a jelen szerződésben szabályozott mértékű minőségi kötbért 

és/vagy kártérítési igényt érvényesíthet, és amennyiben rendszerbeli minőségi eltérést 

tapasztalna, úgy érdekmúlásának igazolása nélkül az adott rendeléstől nyomban elállhat, vagy 

azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, meghiúsulási kötbért és kártérítést követelhet, 

- Ha az eladó a minőségi hibás terméket a hibabejelentést követő 15 munkanapon belül nem 

cseréli ki, a Vevőnek jogában áll a le nem szállított árucikkek tekintetében a megrendeléstől 

elállni és az adott terméket harmadik személytől beszerezni az Eladó költségére. Ebben az 

esetben a harmadik személynek fizetett ár, valamint valamennyi, a szállítással, beszerzéssel 

kapcsolatban felmerülő költségek kiterhelhetőek az Eladó részére. 

- a fizetési haladék időtartamának leteltét követően amennyiben az Eladó fizetésképtelenné 

vált, öncsődöt jelentett illetve ellene csődöt jelentettek be, felszámolási eljárás folyik ellene, 

kivéve a Cstv. 112. § (2) bekezdésben foglaltakat; 

- az Eladó szerződésellenesen beszüntette szállításait. 

Ha a Vevő a szerződést a fenti bármely okból megszünteti egyoldalú nyilatkozatával, az Eladó 
nem jogosult a Vevőtől további kifizetéseket követelni. 
 
7.2. A Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, 
amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha 
a) az Eladó társaságában közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely nem 
felel meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely feltételeknek; 
b) az Eladó társaság közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely nem 
felel meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely feltételeknek. 
A fentiek szerinti felmondás esetén az Eladó a szerződés megszűnése előtt már teljesített 

szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 

 
Irányadók a Kbt. 142. § rendelkezései. 
 
A Vevő a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha: 
a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. §-ban 
foglalt feltételek fenn nem állása miatt új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 
b) az ajánlattevő nem biztosítja a 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az ajánlattevőként szerződő 
fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a 139. §-ban 
foglaltaknak; vagy 
c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján 
indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség 
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tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a 
szerződés nem semmis. 
 
A Vevő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a 
szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési 
eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 
 
7.3.  
Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya központosított – országos, regionális – közbeszerzési 
eljárásba is bevonásra kerülhet, ezért Megrendelő a következő bontó feltételt köti ki: 
Megrendelő szerződéses kötelezettséget kizárólag a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény 6:116. § (2) bekezdése szerinti, arra vonatkozó bontó feltétellel vállal, hogy amennyiben a 
beszerzés tárgyára vonatkozóan a központosított közbeszerzési rendszerben vagy összevont 
közbeszerzési eljárás keretében keretmegállapodás vagy szerződés kerül megkötésre, a 
központosított vagy összevont közbeszerzés rendszerében kell a beszerzést megvalósítania. Felek 
rögzítik, hogy ebből Megrendelőnek semmilyen hátrányos következménye nem származhat. 
 
 
8./ Az Eladót az érvényes jogszabályok szerinti módon titoktartási kötelezettség terheli a 
szerződés teljesítése során a Vevővel, annak tevékenységével kapcsolatban tudomására jutó 
mindennemű adat, információ, ismeret vonatkozásában. E titoktartási kötelezettség kiterjed az 
Eladó alkalmazottaira, munkatársaira, beszállítóira, akiket tevékenységük megkezdése előtt 
köteles az Eladó a titoktartásra hitelt érdemlően figyelmeztetni. 
 
Az Eladó a Vevő engedélye nélkül harmadik félnek nem hozhatja tudomására a szerződés, illetve 
azzal kapcsolatban bármely más dokumentáció vagy információ adatait. 
 
A másik fél előzetes jóváhagyása nélkül titkos információt egyik fél sem tehet közzé, harmadik 
személy rendelkezésére nem bocsáthat, kivéve ha ezt hatályos és érvényes jogszabály alapján 
valamely bíróság vagy más hatóság kötelező érvénnyel elrendeli. 
Az Eladó kifogástalan szállításáról a teljes termékmennyiség átadás-átvételét követően a Vevő 
írásban nyilatkozik. A Vevő e nyilatkozattal felhatalmazza az Eladót, hogy az adott termékek 
Vevő részére történő leszállítása vonatkozásában a Vevőt referencialistáján feltüntesse és ezt - 
előzetesen írásban egyeztetett módon – marketingtevékenységében felhasználhassa. A Vevő a 
leszállított termékek megfelelőségéről referenciát kizárólag a termék felhasználását követően állít 
ki. 
A Vevő a Kbt. 35. § (8)-(9) bekezdése és 138. §-a alapján a közbeszerzési eljárásban történő 
ajánlattételt nem köti gazdálkodó szervezet alapításához, továbbá nem teszi kötelezővé, sem 
lehetővé, hogy a nyertes ajánlattevő(k) a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezetet 
hozzanak létre. 
 
A külföldi adóilletőségű Eladó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, 
hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezheti a rá 
vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében az 1./ pontban foglaltaktól függően 
vagy az Eladó elfogadott ajánlata tartalmát tekintik a felek irányadónak azzal, hogy tételes 
jogszabályi rendelkezésként a Közbeszerzési Törvényt és a Magyar Polgári Törvénykönyv 
idevonatkozóan megfelelő szabályait fogják alkalmazni.  
A Vevőnek és az Eladónak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen 
tárgyalásokon békés úton rendezzenek minden olyan nézeteltérést, vagy vitát, amely közöttük a 
szerződéssel kapcsolatban merül fel. 
 
 
9./ A szerződésmódosítással kapcsolatban a Kbt. 141. §-ban foglaltak irányadók. 
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10./ Eladó képviselője kijelenti, hogy Eladó a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 
3.§ (1) bekezdésének 1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősül. Eladó tudomásul veszi, 
hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles a Vevőt 
tájékoztatni. Eladó tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen nyilatkozata valótlan tartalmú, úgy 
a szerződést a Megrendelő az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdése alapján felmondja, illetve ha a 
szerződés teljesítésére még nem került sor a szerződéstől eláll. 
 
11./ A szerződés hatályba az ellenőrző szervezet által a 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § 
(1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti záró tanúsítvány kiállítása esetén lép vagy a 320/2015. (X. 
30.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdése szerint, ha az ellenőrző szervezet nem küldött 
hiánypótlási felhívást ajánlatkérőnek és a miniszter a 13. § (1) bekezdés szerinti döntését nem 
közli az ott meghatározott határidőben az ajánlatkérővel, a szerződés záró tanúsítvány hiányában 
is hatályba lép, illetve a szerződés tárgyát képező termékre vonatkozó hatályos szerződés 
megszűnése napján lép hatályba. 
 
12./ A Kbt. 136. § (2) bekezdése szerint a külföldi adóilletőségű Eladó 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. 
 
 
Ezt az adásvételi szerződést a szerződő felek elolvasás után mint akaratukkal és nyilatkozataikkal 
mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták. 
 
 
Kelt: ....................................., 2017. ............................ 
 
  ......................................................   ..............................................  

Dr. Ofner Péter 
Főigazgató főorvos 
mint Vevő                      mint Eladó 
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1 számú MELLÉKLET 

 

S.szám  Megnevezése 
Megajánlott 
termékkód 

Mennyiség Egység ár Össz. ár  

            

             

             

        Nettó összesen: 0  

    ÁFA 27 % 0  

    Bruttó összesen: 0  

 
 
Budapest, …………………………. 
 
 
 
 
  ......................................................   ..............................................  

Dr. Ofner Péter 
Főigazgató főorvos 

            mint Vevő               mint Eladó 
 
 
 
2. sz. MELLÉKLET 

 
Felolvasólap 

 
 
3. sz. melléklet 
 
 

Kereskedelmi ajánlat 
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SZERZŐDÉS 
Kihelyezett áruraktár üzemeltetésére 

 
 
 
 
Amely létrejött egyrészről az Eladó: ………………………. 
telephelye: ………………………………  
 
másrészről a  
 
Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet 
Címe: 1096 Budapest, Haller u. 29. 
Képviseli: Dr. Ofner Péter főigazgató 
továbbiakban: „a Kórház”, 
 
 
mint Szerződő felek között az alábbiak szerint: 
 
 
 

1. A szerződés tárgya 

Jelen szerződés tárgya az 
 
1.rész tekintetében:  7 db (+30% eltérés - opció) Biológiai (stentelt és stentless) aorta billentyű
  
 
2. rész tekintetében:  21 db (+30 % eltérés- opció) Biológiai (stentelt és stentless) aorta billentyű
  
 
3. rész tekintetében:  8 db (+30 % eltérés- opció) Varrás nélküli aorta billentyű1 
 
szállítása jelen szerződésben meghatározottak szerint.  
 
Eladó az adásvételi szerződésben foglalt időtartamra kihelyezett áru raktárkészletet bocsát saját 
költéségére, a Kórház rendelkezésére, amely azt saját raktárában helyezi el a felhasználásig. A 
kihelyezett áruraktár induló alapkészlete az elérhető méretekből 1 havi mennyiséget tartalmaz – 
csatolt kimutatás szerint. Az alapkészlet ………………..-én 8-14. óra között kerül leszállításra.  
 
 

2. Eladó jogai és kötelezettségei 

 
A kihelyezett áru raktárkészlet az Eladó tulajdonát képezi. Az Eladó kötelezettséget vállal az 
adásvételi szerződés mellékletében meghatározott termékek szállítására, valamint arra, hogy a 
Kórház jelentése alapján a felhasznált termékek nyilvántartását a Kórházzal egyezteti és terméket 
pótolja lehívástól számított maximum 3 munkanapon belül. 
Eladó a Kórház jelentését követően jogosult a felhasznált termék ellenértékéről szóló számla 
kiállítására, az adásvételi szerződésben foglaltak szerint. Eladó a kihelyezett áru raktárkészletét 
bármikor ellenőrizheti. 
 

                                                 
1 nem kívánt rész törlendő 
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Lehívás: 
 
A rendszer a kihelyezett áruraktár készletét, az Eladó szempontjából, mint egyetlen külső raktár 
készletét képes kezelni. Az egyes beszállítók készleteit egymástól elkülönítetten és titkosan tartja 
nyilván. Minden innen kiadott áru felhasználásnak minősül. A szoftver kezelésével megbízott 
személy az Eladó részére rendszeres időközönként (legalább 2 hetente) nyomtatott (faxolt, vagy 
e-mailben elküldött) a fogyásról, illetve a raktár pillanatnyi készletéről információt küld.  
A megfelelő technikai feltételek biztosítása mellett az Eladónak lehetősége van elektronikus 
formában (file) ennél gyakrabban információhoz jutni a pillanatnyi készletével kapcsolatban. 
Ennek lehetőségeiről a szoftver készítőjével külön kell megállapodjon.  
A fogyás nyilvántartása egyrészt a számlák alapja, másrészt a készlet utántöltésének az 
alapinformációja.  
 
Eladónak meg kell adnia a vonalkódok által beolvasható karaktersorozatok belső tartalmának 
struktúráját, mivel a beszállítónak biztosítania kell a cikkek azonosítását olyan tekintetben, hogy 
az egyértelműen meghatározza, hogy az adott termék mely eladótól való, hiszen hasonló, vagy 
esetleg azonos termékek is lehetnek egyidőben a raktárban. Az alapmennyiség és opció 
tekintetében Vevő jogosult egy vagy több megrendelés keretében lehívni a vonatkozó 
mennyiséget.  Az opciós mennyiségekkel történő elszámolás az alapmennységre meghatározottak 
szerint történik. 
 
Szállítás:  
 
Amennyiben a részletezett módon a lehívás továbbításra kerül az Eladó maximum 3 
munkanapon belül ezt beszállítja. A lehívástól számított maximum 3 munkanapon belül kérjük 
visszapótolni a termékeket. 
 
Számlázás: 
 
Vevő a rendszer üzemeltetéséért díjat nem számol fel Eladó részére.  
 
 
 

3. A Kórház jogai és kötelezettségei 

 
A Kórház a kihelyezett termékek hiánytalanságáért és minőségi állapotáért, állaguk megóvásáért 
teljes körű felelőséggel tartozik. A Kórház vállalja, hogy a kihelyezett áru raktárkészletet 
megfelelő, zárt helyen, a meglévő saját készleteitől elkülönítve tárolja és megfelelően képzett, a 
kezelő rendszert ismerő és használni tudó személlyel kezeli. 
A Kórház vállalja, hogy a konszignációs raktárból a termékeket harmadik fél felé nem értékesíti, 
át nem adja, azt kizárólagosan csak saját felhasználására veszi igénybe. 
A futamidő közben Eladó csereszabatosságot biztosít a Kórház részére valamennyi, a kihelyezett 
áruraktárban elhelyezett termék felhasználását illetően. 
A Kórház közli Eladóval a konszignációs raktárkészlet kezelő, kapcsolattartó személy nevét, 
beosztását, telefonszámát és faxszámát és az ezen adatokban bekövetkezett minden változást.  
 

4. A szerződés megszűnése 

 
Megszűnik a szerződés az adásvételi szerződés lejártával. 
 

5. A szerződés megszűnésekor alkalmazott eljárás 
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Jelen szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a Kórház teljes körűen köteles 
elszámolni a kihelyezett áru raktárkészlettel. A szerződés lejártát követő egy héten belül leltározást 
készít az Eladó képviselője, valamint a Kórház által kijelölt személy a fel nem használt készletek 
megállapítására.  
A futamidő alatt fel nem használt és raktárkészleten maradt kifogástalan minőségi állapotú 
bontatlan termékeket az Eladó köteles elszállítani.  Amennyiben az Eladó ezen elszállítási 
kötelezettségének felszólítás ellenében sem tesz eleget, a Kórház jogosult az áru 
megsemmisítésére. 
A Kórház köteles a szerződés megszűnésekor a birtokában lévő termékeket a raktárban annak 
Eladó által történő elszállításáig az állagmegóvás biztosítása mellett megőrizni. Az őrzés és az 
elszállítás költségei az Eladót terhelik.  
 
 

6. Egyéb rendelkezések 

 
A jelen szerződésben nem rendezett kérdésekre a magyar jog szabályai mindenekelőtt a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak. 
 
 
1. sz. MELLÉKLET 

 
Termékenkénti induló konszignációs készlet 

 
 
 
 
Budapest, …………………………. 
 
 
 
 
 
 
  ......................................................   ..............................................  

 Dr. Ofner Péter 
 Főigazgató főorvos 
            mint Vevő     mint Eladó 
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III. FORMANYOMTATVÁNYOK 
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1/A. sz. melléklet 
 

FELOLVASÓLAP 
 

a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet, mint Ajánlatkérő által  
„Biológiai aorta billentyű beszerzése, kihelyezett áruraktár létesítésével”  

tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban 
 
Ajánlattevő adatai2: 

Ajánlattevő neve:  

Ajánlattevő székhelye:  

Nyilvántartó cégbíróság neve:  

Ajánlattevő cégjegyzékszáma:  

Belföldi adószáma:  

Pénzforgalmi jelzőszám3:  

Képviselő neve:  

 
A kapcsolattartó adatai4: 

Kapcsolattartó személy neve:  

Kapcsolattartó személy telefon vagy mobil száma:  

Kapcsolattartó személy faxszáma:  

Kapcsolattartó személy e-mail címe:  

   
Ajánlattevő ajánlata (Ajánlati összár (nettó Ft)): 
 

Rész száma (Ajánlati összár (nettó Ft) 

1.rész: Biológiai (stentelt és stentless) aorta billenytűk 

 
 

2. rész:Biológiai (stentelt és stentless) aorta billenytűk 

 
 

3. rész: Varrás nélküli aorta billentyűk 
 
 

 
 
Kelt: …………………, 2017.  év ………..…. hó ….. nap 
 
 
                                                                                    …………………………………………              
                                                                                                      cégszerű aláírás 

                                                 
2 Közös ajánlattétel esetén a táblázatot valamennyi közös ajánlattevőnek ki kell töltenie, a táblázat szabadon 
bővíthető. 
3 Azt a pénzforgalmi jelzőszámot kell feltüntetni, melyet a jelentkező az eljárással kapcsolatosan használni kíván. 
Amennyiben a megkötendő szerződésben ettől eltérő bankszámlát kíván a ajánlattevő feltüntetni, úgy ezt kérjük 
külön is feltűntetni. 
4 Lehetőség szerint soronként egyetlen elérhetőségi adatot adjanak meg. Az Ajánlattevő felelőssége olyan 
kapcsolattartási adatokat megadni, amelyen fogadni tudja az ajánlatkérő által megküldött információkat. 
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1/B. sz. melléklet 
 

KERESKEDELMI AJÁNLAT 
 

„Biológiai aorta billentyű beszerzése, kihelyezett áruraktár létesítésével”  
 

 
Ajánlattevő adatai5: 

Ajánlattevő neve:  

Ajánlattevő székhelye:  

Ajánlattevő cégjegyzékszáma:  

Belföldi adószáma:  

Pénzforgalmi jelzőszám6:  

Képviselő neve:  

Képviselő telefonszáma:  

Képviselő e-mail címe:  

 
 
 

Megnevezés 
Mennyiség 

(darabszám) 

Megajánlott 
termék neve 

és 
kódszáma 

Egység ár 
(Nettó Ft / 

db) 

Nettó ajánlati ár= 
Mennyiség * Nettó 

Ft/db 

1.rész: Biológiai (stentelt 
és stentless) aorta 

billenytűk 7       

2. rész:Biológiai (stentelt 
és stentless) aorta 

billenytűk 21    

3. rész: Varrás nélküli 
aorta billentyűk 8    

 
 
…………………….., (helység), ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 
 
 
  

………………………………… 
cégszerű aláírás 

                                                 
5 Közös ajánlattétel esetén a táblázatot valamennyi közös ajánlattevőnek ki kell töltenie, a táblázat szabadon 
bővíthető. 
6 Azt a pénzforgalmi jelzőszámot kell feltüntetni, melyet az ajánlattevő az eljárással kapcsolatosan használni kíván. 
Amennyiben a megkötendő szerződésben ettől eltérő bankszámlát kíván az ajánlattevő feltüntetni, úgy ezt kérjük 
külön is feltüntetni. 
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2.sz. melléklet 
 

Nyilatkozat 
a Kbt. 66. § (2) bekezdésére vonatkozóan 

 
 
 
Alulírott ……………….. (képviselő neve), mint a …………………………………. (gazdasági 
szereplő neve, székhelye) nyilatkozattételre jogosult képviselője a  Gottsegen György Országos 
Kardiológiai Intézet, mint Ajánlatkérő által a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény alapján Biológiai aorta billentyű beszerzése, kihelyezett áruraktár létesítésével  
tárgyban megindított közbeszerzési eljárás keretében az alábbi nyilatkozatot teszem. 
A tárgyalások befejezésével véglegessé vált ajánlattételi felhívásban és az ajánlattételi felhívást 
kiegészítő dokumentációban rögzített szakmai, pénzügyi és egyéb feltételeket megvizsgáljuk, 
illetve értelmezzük, azokat elfogadjuk. 
 
Ajánlatunk a ………. rész(ek tekintetében tesszük meg. 
 
Az Ajánlattételi felhívás és a dokumentáció átvételét ezennel is igazoljuk. 
 
Ajánlatot teszünk az Ajánlatkérő által meghatározottak, és az ajánlatunkban szereplő 
szolgáltatásnak az ajánlattételi felhívásban és az ajánlattételi felhívást kiegészítő dokumentációban 
meghatározott elvárásoknak, a szerződéstervezetben és az ajánlattételi felhívást kiegészítő 
dokumentációban rögzített szakmai feltételeknek – így különösen a műszaki leírásban 
megfogalmazott követelményeknek -  megfelelő módon és feltételek szerint történő nyújtására.  
 
Nyilatkozom, hogy ajánlatunk nyertessége esetén a szerződést ajánlatkérővel megkötjük és 
szerződésszerűen teljesítjük a felolvasólapon megadott ellenszolgáltatásért. 
 
Kijelentjük továbbá, hogy a végleges ajánlatokra vonatkozó ajánlattételi határidő lejártától 
számítva 60 napig kötve vagyunk ajánlatunkhoz. Az ajánlatunkban foglaltak fenti időpontig ránk 
nézve kötelező érvényűek és ezen időszak lejárta előtt az Ajánlatkérő által az Ajánlattételi 
felhívásban, az ajánlattételi felhívást kiegészítő dokumentációban és a hatályos jogszabályokban 
foglaltak szerint bármikor elfogadhatóak.  
 
Kijelentjük és teljes körű felelősséget vállalunk arra, hogy az ajánlattételi felhívást kiegészítő 
dokumentációt, és az abban foglaltakat a jelen közbeszerzési eljáráson kívül egyéb célra sem 
közvetve, sem közvetlenül nem használjuk fel az Ajánlatkérő előzetes írásbeli hozzájárulása 
nélkül.   
 
Kelt: …………………, 2017.  év ………..…. hó ….. nap 
 
                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

cégszerű aláírás 
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3. sz. melléklet 
 

Nyilatkozat 
a Kbt. 66. § (4) bekezdésére vonatkozóan 

 
 
 
Alulírott ……………….. (képviselő neve), mint a …………………………………. (gazdasági 
szereplő neve, székhelye) nyilatkozattételre jogosult képviselője a Gottsegen György Országos 
Kardiológiai Intézet, mint Ajánlatkérő által a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény alapján „Biológiai aorta billentyű beszerzése, kihelyezett áruraktár létesítésével”  
tárgyban megindított közbeszerzési eljárás keretében az alábbi nyilatkozatot teszem. 
 

A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint vállalkozásunk: 

 nem tartozik a törvény hatálya alá; 

 mikrovállalkozásnak, 

 kisvállalkozásnak, 

 középvállalkozásnak 
minősül. 
 
Kelt: …………………, 2017.  év ………..…. hó ….. nap 
 
                                                                                                       
 
 
 
 
 

 
 

cégszerű aláírás 
 

 
 

                                                 
 A megfelelő aláhúzandó! 
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4.SZ. 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 ajánlattételi felhívást az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában tették közzé, az I. részben előírt információ automatikusan 
beolvasásra kerül, feltéve, hogy a fent említett elektronikus ESPD-szolgáltatást7 
használták az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltéséhez. Az Európai 
Unió Hivatalos lapjában közzétett vonatkozó hirdetmény8 hivatkozási adatai: 
A Hivatalos Lap S sorozatának száma [], dátum [], [] oldal,  
A hirdetmény száma a Hivatalos Lap S sorozatban : [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 
Ha az ajánlattételi 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 
ESPD-szolgáltatást használják az egységes európai közbeszerzési dokumentum 
létrehozásához és kitöltéséhez. Ha nem, akkor ezt az információt a gazdasági 
szereplőnek kell kitöltenie. 

A beszerző azonosítása9 Válasz:  

Név:  Gottsegen György Országos Kardiológiai 
Intézet 

Melyik beszerzést érinti? Válasz: 

A közbeszerzés megnevezése vagy rövid 
ismertetése10: 

„Biológiai aorta billentyű beszerzése, 
kihelyezett áruraktár létesítésével”   

Az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató 
ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási 
szám (adott esetben)11: 

……/………. 

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: [   ] 

                                                 
7 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. 
8 Ajánlatkérő szervek részére: vagy az ajánlattételi felhívásként alkalmazott Előzetes tájékoztató, vagy 

Szerződési hirdetmény. 

Közszolgáltató ajánlatkérők részére: az ajánlattételi felhívásként alkalmazott Időszakos előzetes tájékoztató, 

Szerződési hirdetmény, vagy a Minősítési rendszer meglétéről szóló hirdetmény 
9 A vonatkozó hirdetmény I. szakaszának I.1 pontjából átmásolandó információ. Közös közbeszerzés 

esetén kérjük feltüntetni minden résztvevő beszerző nevét. 
10 Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 és II.1.3 pontját. 
11 Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 pontját. 
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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 személyek12: 
Telefon: 
E-mail cím: 
Internetcím (adott esetben): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Általános információ: Válasz: 

A gazdasági szereplő mikro-, kis- vagy 
középvállalkozás13? 

[] Igen [] Nem 

Csak ha a közbeszerzés fenntartott14: A 
gazdasági szereplő védett műhely, szociális 
vállalkozás15 vagy védett munkahely-teremtési 
programok keretében fogja teljesíteni a 
szerződést? 
Ha igen, 
mi a fogyatékossággal élő vagy hátrányos 
helyzetű munkavállalók százalékos aránya? 
Ha szükséges, kérjük, adja meg, hogy az érintett 
munkavállalók a fogyatékossággal élő vagy 
hátrányos helyzetű munkavállalók mely 
kategóriájába vagy kategóriáiba tartoznak. 

[] Igen [] Nem 
 
 
 
 
 
[…] 
 
 
[….] 
 

Adott esetben, a gazdasági szereplő szerepel-e 
az elismert gazdasági szereplők hivatalos 
jegyzékében, vagy rendelkezik-e azzal 
egyenértékű igazolással (pl. nemzeti 
(elő)minősítési rendszer keretében)? 

[] Igen [] Nem [] Nem alkalmazható 

Ha igen: 
Kérjük, válaszolja meg e szakasz további 
részeit, e rész B. szakaszát és amennyiben 
releváns, e rész C. szakaszát, adott esetben 
töltse ki az V. részt, valamint 
mindenképpen töltse ki és írja alá a VI. 
részt.  
a) Kérjük, adott esetben adja meg a jegyzék 

 
 
 
 
 
 
a) [……] 
 

                                                 
12 Kérjük, ismételje meg a kapcsolattartó személyekre vonatkozó információt, ahányszor szükséges. 
13 Lásd a Bizottság 2003. május 6-i ajánlását a mikro-, kis és középvállalkozások meghatározásáról 

(HL L 124., 2003.5.20., 36. o.). Ez az információ csak statisztikai célból szükséges.  

Mikrovállalkozás: olyan vállalkozás, amely 10-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma 

és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 2 millió eurót. 

Kisvállalkozás: olyan vállalkozás, amely 50-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy 

éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 10 millió eurót; 
Középvállalkozás: olyan vállalkozás, amely nem mikro- és nem kisvállalkozás, és amely 250-nél kevesebb főt 

foglalkoztat, és amelynek éves forgalma nem haladja meg az 50 millió eurót, és/vagy éves mérlegfőösszege 

nem haladja meg a 43 millió eurót. 
14 Lásd a szerződési hirdetmény III.1.5. pontját. 
15 Azaz fő célja a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű személyek szociális és szakmai 

beilleszkedése. 
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vagy az igazolás nevét és a vonatkozó 
nyilvántartási vagy igazolási számot: 
b) Ha a felvételről szóló igazolás vagy 
tanúsítvány elektronikusan elérhető, kérjük, 
tüntesse fel: 
 
c) Kérjük, tüntesse fel a referenciákat, 
amelyeken a felvétel vagy a tanúsítás alapul, és 
adott esetben a hivatalos jegyzékben elért 
minősítést16: 
d) A felvétel vagy a tanúsítás az összes előírt 
kiválasztási szempontra kiterjed? 
Ha nem: 
Ezen kívül kérjük, hogy KIZÁRÓLAG 
akkor töltse ki a hiányzó információt a IV. 
rész A., B., C. vagy D. szakaszában az 
esettől függően, 
ha a vonatkozó hirdetmény vagy 
közbeszerzési dokumentumok ezt előírják: 
e) A gazdasági szereplő tud-e igazolást adni a 
társadalombiztosítási járulékok és adók 
megfizetéséről, vagy meg tudja-e adni azt az 
információt, amely lehetővé teszi az ajánlatkérő 
szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő 
számára, hogy közvetlenül beszerezze azt 
bármely tagország díjmentesen hozzáférhető 
nemzeti adatbázisából? 
Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat:  

b) (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy 
testület, a dokumentáció pontos hivatkozási 
adatai): 
[……][……][……][……] 
 
c) [……] 
 
 
 
d) [] Igen [] Nem 
 
 
 
 
 
 
 
e) [] Igen [] Nem 
 
 
 
 
 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, 
a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
[……][……][……][……] 

Részvétel formája: Válasz: 

A gazdasági szereplő másokkal együtt vesz 
részt a közbeszerzési eljárásban?17 

[] Igen [] Nem 

Ha igen, kérjük, biztosítsa, hogy a többi érintett külön egységes európai közbeszerzési 
dokumentum formanyomtatványt nyújtson be. 

Ha igen: 
a) Kérjük, adja meg a gazdasági szereplő 
csoportban betöltött szerepét (vezető, 
specifikus feladatokért felelős, ...): 
b) Kérjük, adja meg, mely gazdasági szereplők a 
közbeszerzési eljárásban együtt részt vevő 
csoport tagjai: 
c) Adott esetben a részt vevő csoport neve: 

 
a:) [……] 
 
 
b): [……] 
 
 
c): [……] 

Részek Válasz: 

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

[   ] 

B: A GAZDASÁGI SZEREPLŐ KÉPVISELŐIRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

Adott esetben adja meg azon személyek nevét és címét, akik a jelen közbeszerzési eljárásban jogosultak képviselni 
a gazdasági szereplőt: 

Képviselet, ha van: Válasz: 

                                                 
16 A hivatkozások és a minősítés, ha van ilyen, a tanúsításon szerepelnek. 
17 Nevezetesen egy csoport, konzorcium, közös vállalkozás vagy hasonló részeként. 
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Teljes név;  
valamint a születési idő és hely, ha szükséges:  

[……]; 
[……] 

Beosztás/milyen minőségben jár el: [……] 

Postai cím: [……] 

Telefon: [……] 

E-mail cím: [……] 

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

[……] 

C: MÁS SZERVEZETEK KAPACITÁSAINAK IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

Igénybevétel: Válasz: 

Az alábbi IV. részben feltüntetett kiválasztási 
kritériumoknak és (adott esetben) az alábbi V. 
részben feltüntetett kritériumoknak és 
szabályoknak való megfelelés során a gazdasági 
szereplő igénybe veszi-e más szervezetek 
kapacitásait?  

[]Igen []Nem 

Amennyiben igen, minden egyes érintett szervezetre vonatkozóan külön egységes európai 
közbeszerzési dokumentumban adja meg az e rész A. és B. szakaszában, valamint a III. 
részben meghatározott információkat, megfelelően kitöltve és az érintett szervezetek által aláírva.  
Felhívjuk a figyelmet, hogy ennek magában kell foglalnia azokat a szakembereket vagy műszaki 
szervezeteket, akik/amelyek nem tartoznak közvetlenül a gazdasági szereplő vállalkozásához, 
különösen a minőség-ellenőrzés felelőseit, továbbá építési beruházásra irányuló közbeszerzési 
szerződés esetében azon szakembereket vagy műszaki szervezeteket, akiket/amelyeket a 
gazdasági szereplő a beruházás kivitelezéséhez igénybe vehet.  
Amennyiben a gazdasági szereplő által igénybe vett meghatározott kapacitások tekintetében ez 
releváns, minden egyes szervezetre vonatkozóan adja meg a IV. és az V. részben meghatározott 
információkat is18. 

D: INFORMÁCIÓK AZOKRÓL AZ ALVÁLLALKOZÓKRÓL, AKIKNEK KAPACITÁSAIT A GAZDASÁGI 

SZEREPLŐ NEM VESZI IGÉNYBE 

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

Alvállalkozás: Válasz: 

Szándékozik-e a gazdasági szereplő a szerződés 
bármely részét alvállalkozásba adni harmadik 
félnek? 

[]Igen []Nem 
Ha igen, és amennyiben ismert, kérjük, 
sorolja fel a javasolt alvállalkozókat:  
[…] 

Ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő kifejezetten kéri ezt az 
információt az e szakaszban lévő információn kívül, akkor kérjük, adja meg az e rész A. 
és B. szakaszában és a III. részben előírt információt mindegyik érintett alvállalkozóra 
(alvállakozói kategóriára) nézve. 

                                                 
18 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 részvétel19; 
Korrupció20; 
Csalás21; 
Terrorista bűncselekmény vagy terrorista csoporthoz kapcsolódó bűncselekmény22; 
Pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása23; 
Gyermekmunka és az emberkereskedelem más formái24 

Az irányelv 57. cikke (1) bekezdésében 
foglalt okokat végrehajtó nemzeti 
rendelkezések szerinti büntetőeljárásban 
hozott ítéletekkel kapcsolatos okok: 

Válasz: 

Jogerősen elítélték-e a gazdasági szereplőt 
vagy a gazdasági szereplő igazgató, vezető vagy 
felügyelő testületének tagját, illetve az e 
testületek képviseletére, az azokban való 
döntéshozatalra vagy azok kontrolljára 
vonatkozó jogkörrel rendelkező tagját a fent 
felsorolt okok valamelyikéért olyan ítéletben, 
amelyet nem több, mint öt évvel ezelőtt 
hoztak, vagy amelyben a közvetlenül 
meghatározott kizárás időtartama továbbra is 
alkalmazandó?  

[] Igen [] Nem 
Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat: (internetcím, a kibocsátó 
hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos 
hivatkozási adatai): 
[……][……][……][……]25 

Amennyiben igen, kérjük,26 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: 

 
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 

                                                 
19 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. 
20 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. 
21 Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1. cikke értelmében (HL C 

316., 1995.11.27., 48. o.) 
22 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. 
23 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. 
24 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. 
25 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
26 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
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hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos 
hivatkozási adatai): [……][……][……][……]27 

Ítéletek esetén hozott-e a gazdasági szereplő 
olyan intézkedéseket, amelyek a releváns 
kizárási okok ellenére igazolják 
megbízhatóságát28 (öntisztázás)? 

[] Igen [] Nem  

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket 
az intézkedéseket29: 

[……] 

B: ADÓFIZETÉSI VAGY A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK FIZETÉSÉRE VONATKOZÓ 

KÖTELEZETTSÉG MEGSZEGÉSÉVEL KAPCSOLATOS OKOK  

Adó vagy társadalombiztosítási járulék 
fizetése: 

Válasz: 

Teljesítette-e a gazdasági szereplő összes 
kötelezettségét az adók és 
társadalombiztosítási járulékok 
megfizetése tekintetében, mind a székhelye 
szerinti országban, mind pedig az ajánlatkérő 
szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő 
tagállamában, ha ez eltér a székhely szerinti 
országtól? 

[] Igen [] Nem 

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

 Ez a határozat jogerős és 
kötelező? 

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

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

2) Egyéb mód? Kérjük, részletezze: 
d) Teljesítette-e a gazdasági szereplő 
kötelezettségeit oly módon, hogy az esedékes 
adókat, társadalombiztosítási járulékokat és az 
esetleges kamatokat és bírságokat megfizette, 
vagy ezek megfizetésére kötelezettséget 
vállalt? 

Adók Társadalombiztosítási 
hozzájárulás 

 
a) [……] 
b) [……] 
 
 
c1) [] Igen [] Nem 
[] Igen [] Nem 
– [……] 

 
– [……] 

 
 

c2) [ …] 
 
d) [] Igen [] Nem 
Ha igen, kérjük, 
részletezze: [……] 

 
a) [……] 
b) [……] 
 
 
c1) [] Igen [] Nem 
– [] Igen [] Nem 
– [……] 

 
– [……] 

 
 

c2) [ …] 
 
d) [] Igen [] Nem 
Ha igen, kérjük, 
részletezze: [……] 

Ha az adók vagy társadalombiztosítási 
járulékok befizetésére vonatkozó 
dokumentáció elektronikusan elérhető, kérjük, 
adja meg a következő információkat: 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 
dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 30 
[……][……][……] 

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

magyarázatnak tükröznie kell e megtett intézkedések megfelelőségét.  
30 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
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C: FIZETÉSKÉPTELENSÉGGEL, ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGGEL VAGY SZAKMAI 

KÖTELESSÉGSZEGÉSSEL KAPCSOLATOS OKOK
31 

Felhívjuk a figyelmet, hogy e közbeszerzés alkalmazásában lehetséges, hogy a következő 
kizárási okok valamelyikét a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési 
dokumentumok pontosabban meghatározzák. Így például a nemzeti jog rendelkezhet 
úgy, hogy a „súlyos szakmai kötelességszegés” fogalma több különböző 
magatartásformát takarhat.  

Esetleges fizetésképtelenség, 
összeférhetetlenség vagy szakmai 
kötelességszegés 

Válasz: 

A gazdasági szereplő tudomása szerint 
megszegte-e kötelezettségeit a 
környezetvédelmi, a szociális és a 
munkajog terén32? 

[] Igen [] Nem 

Ha igen, hozott-e a gazdasági szereplő olyan 
intézkedéseket, amelyek e kizárási okok ellenére 
igazolják megbízhatóságát (öntisztázás)? 
[] Igen [] Nem 
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az 
intézkedéseket: [……] 

A gazdasági szereplő a következő helyzetek 
bármelyikében van-e: 
a) Csődeljárás, vagy 
b) Fizetésképtelenségi eljárás vagy 
felszámolási eljárás alatt áll, vagy 
c) Hitelezőkkel csődegyezséget kötött, vagy 
d) A nemzeti törvények és rendeletek szerinti 
hasonló eljárás következtében bármely hasonló 
helyzetben van33, vagy 
e) Vagyonát felszámoló vagy bíróság kezeli, 
vagy 
f) Üzleti tevékenységét felfüggesztette? 
Ha igen: 
– Kérjük, részletezze: 
– Kérjük, ismertesse az okokat, amelyek 

miatt mégis képes lesz az 
alkalmazandó nemzeti szabályokat és 
üzletfolytonossági intézkedéseket 
figyelembe véve a szerződés 
teljesítésére34. 

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): 
[……][……][……] 

Elkövetett-e a gazdasági szereplő súlyos 
szakmai kötelességszegést35?  
Ha igen, kérjük, részletezze: 

[] Igen [] Nem, 
 
 [……] 

Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó 

                                                 
31 Lásd a 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (4) bekezdését. 
32 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 
33 Lásd a nemzeti jogot, a vonatkozó hirdetményt vagy a közbeszerzési dokumentumokat. 
34 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. 
35 Adott esetben lásd a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok 

meghatározásait. 
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intézkedéseket?  
[] Igen [] Nem 
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket 
az intézkedéseket:  
[……] 

Kötött-e a gazdasági szereplő a verseny 
torzítását célzó megállapodást más 
gazdasági szereplőkkel? 
Ha igen, kérjük, részletezze: 

[] Igen [] Nem 
 
 
[…] 

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

Van-e tudomása a gazdasági szereplőnek 
bármilyen összeférhetetlenségről36 a 
közbeszerzési eljárásban való részvételéből 
fakadóan? 
Ha igen, kérjük, részletezze: 

[] Igen [] Nem 
 
 
[…] 

Nyújtott-e a gazdasági szereplő vagy 
valamely hozzá kapcsolódó vállalkozás 
tanácsadást az ajánlatkérő szervnek vagy a 
közszolgáltató ajánlatkérőnek, vagy részt vett-e 
más módon a közbeszerzési eljárás 
előkészítésében? 
Ha igen, kérjük, részletezze: 

[] Igen [] Nem 
 
 
 
[…] 

Tapasztalta-e a gazdasági szereplő valamely 
korábbi közbeszerzési szerződés vagy egy 
ajánlatkérő szervvel kötött korábbi szerződés 
vagy korábbi koncessziós szerződés lejárat 
előtti megszüntetését vagy az említett 
korábbi szerződéshez kapcsolódó kártérítési 
követelést vagy egyéb hasonló szankciókat? 
Ha igen, kérjük, részletezze: 

[] Igen [] Nem 
 
 
 
 
 
[…] 

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

Megerősíti-e a gazdasági szereplő a 
következőket? 
a) A kizárási okok fenn nem állásának, 
illetve a kiválasztási kritériumok teljesülésének 
ellenőrzéséhez szükséges információk 
szolgáltatása során nem tett hamis 
nyilatkozatot, 
b) Nem tartott vissza ilyen információt, 
c) Késedelem nélkül be tudta nyújtani az 
ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató 
ajánlatkérő által megkívánt kiegészítő iratokat, 
és 
d) Nem kísérelte meg jogtalanul befolyásolni az 

[] Igen [] Nem 

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

szerint. 
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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? 
62. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, 
ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt 
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági 
szereplő, aki 
a) 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: 
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; 
e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével 
kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az 
elmúlt három éven belül jogerős bírósági 
ítéletben megállapítást nyert; 
f) 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; 
g) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 
165. § (2) bekezdés f) pontja alapján jogerősen 
eltiltásra került, a Közbeszerzési 
Döntőbizottság vagy – a Közbeszerzési 
Döntőbizottság határozatának felülvizsgálata 
esetén – a bíróság által jogerősen megállapított 
időtartam végéig; 
k) tekintetében a következő feltételek 
valamelyike megvalósul: 
ka) nem az Európai Unió, az Európai 

[] Igen [] Nem 
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Gazdasági Térség vagy a Gazdasági 
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 
tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet 
közbeszerzési megállapodásban részes 
államban vagy az EUMSZ 198. cikkében 
említett tengerentúli országok és területek 
bármelyikében vagy nem olyan államban 
rendelkezik adóilletőséggel, amellyel 
Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről 
szóló egyezménye van, vagy amellyel az 
Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van 
a közbeszerzés terén, 
kb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett 
társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. 
törvény 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja 
szerinti tényleges tulajdonosát nem képes 
megnevezni, vagy 
kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy 
közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel 
vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi 
személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont 
szerinti feltétel fennáll; 
l) harmadik országbeli állampolgár 
Magyarországon engedélyhez kötött 
foglalkoztatása esetén a munkaügyi hatóság 
által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi 
LXXV. törvény 7/A. §-a alapján két évnél nem 
régebben jogerőre emelkedett közigazgatási – 
vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági – 
határozatban megállapított és a központi 
költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel 
vagy az idegenrendészeti hatóság által a 
harmadik országbeli állampolgárok 
beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény 
szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott 
jogszabálysértést követett el; 
p)57 a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési 
eljárás eredményeként kötött szerződésben 
részére biztosított előleget nem a szerződésnek 
megfelelően használta fel, és ezt három évnél 
nem régebben meghozott, jogerős bírósági, 
közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén 
bírósági határozat megállapította; 
q)58 súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás 
vagy koncessziós beszerzési eljárás 
eredményeként kötött szerződés teljesítésére e 
törvényben előírt rendelkezéseket, és ezt a 
Közbeszerzési Döntőbizottság, vagy a 
Döntőbizottság határozatának bírósági 
felülvizsgálata esetén a bíróság 90 napnál nem 
régebben meghozott, jogerős határozata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=191285.328193#foot57
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=191285.328193#foot58
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megállapította. 
 (2) A gazdasági szereplő akkor sem lehet 
ajánlattevő, ajánlattevő, alvállalkozó, és nem 
vehet részt alkalmasság igazolásában, 
amennyiben 
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. 
 
Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a 
közbeszerzési dokumentumokban megkívánt 
dokumentáció elektronikus formában 
rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a következő 
információkat: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, 
a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
[……][……][……]37 

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: 

                                                 
37 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
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: 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: 

1) Be van jegyezve a letelepedés helye szerinti 
tagállamának vonatkozó szakmai vagy 
cégnyilvántartásába38: 
Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat: 

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

2) Szolgáltatásnyújtásra irányuló 
szerződéseknél: 
A gazdasági szereplőnek meghatározott 
engedéllyel kell-e rendelkeznie vagy 
meghatározott szervezet tagjának kell-e lennie 
ahhoz, hogy a gazdasági szereplő letelepedési 
helye szerinti országban az adott szolgáltatást 
nyújthassa?  
 
Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat: 

 
[] Igen [] Nem 
 
Ha igen, kérjük, adja meg, hogy ez miben áll, és 
jelezze, hogy a gazdasági szereplő rendelkezik-e 
ezzel: [ …] [] Igen [] Nem 
 
 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, 
a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
[……][……][……] 

B: GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI HELYZET 

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, 
amennyiben az érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a 
közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben 
hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban. 

Gazdasági és pénzügyi helyzet Válasz: 

1a) A gazdasági szereplő („általános”) éves 
árbevétele a vonatkozó hirdetményben vagy a 
közbeszerzési dokumentumokban előírt számú 
pénzügyi évben a következő: 
És/vagy 
1b) A gazdasági szereplő átlagos éves 
árbevétele a vonatkozó hirdetményben 
vagy a közbeszerzési dokumentumokban 
előírt számú évben a következő39 (): 

év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem 
év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem 
év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem 
 
(évek száma, átlagos árbevétel): 
[……],[……][…]pénznem 
 
 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, 

                                                 
38 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. 
39 Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik. 
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Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
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 
következő40: 
Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat: 

év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem 
év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem 
év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem 
 
 
 
 
(évek száma, átlagos árbevétel): 
[……],[……][…]pénznem 
 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, 
a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
[……][……][……] 

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 mutatók41 
tekintetében a gazdasági szereplő kijelenti, hogy 
az előírt mutató(k) tényleges értéke(i) a 
következő(k): 
 
Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat: 

(az előírt mutató azonosítása – x és y42 aránya - 
és az érték): 
[……], [……]43 
 
 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, 
a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
[……][……][……] 

5) Szakmai felelősségbiztosításának 
biztosítási összege a következő: 
Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat: 

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

6) Az esetleges egyéb gazdasági vagy 
pénzügyi követelmények tekintetében, 
amelyeket a vonatkozó hirdetményben vagy a 
közbeszerzési dokumentumokban 
meghatároztak, a gazdasági szereplő kijelenti a 
következőket: 
Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a 
közbeszerzési dokumentumokban esetlegesen 
meghatározott vonatkozó dokumentáció 

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

                                                 
40 Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik. 
41 Pl. az eszközök és a források aránya. 
42 Pl. az eszközök és a források aránya. 
43 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
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elektronikus formában rendelkezésre áll, 
kérjük, adja meg a következő információkat: 

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 folyamán44 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:  […...] 
 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, 
a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
[……][……][……] 

1b) Csak árubeszerzésre és 
szolgáltatásnyújtásra irányuló 
közbeszerzési szerződések esetében: 
A referencia-időszak folyamán45 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 magánmegrendelőket46: 

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

Leírás összegek dátumok megrendelők 

    
 

2) A gazdasági szereplő a következő 
szakembereket vagy műszaki 
szervezeteket47 veheti igénybe, különös 
tekintettel a minőség-ellenőrzésért felelős 
szakemberekre vagy szervezetekre: 
Építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési 
szerződések esetében a gazdasági szereplő a 
következő szakembereket vagy műszaki 
szervezeteket veheti igénybe a munka 
elvégzéséhez: 

[……] 
 
 
[……] 

3) A gazdasági szereplő a minőség biztosítása 
érdekében a következő műszaki hátteret 
veszi igénybe, valamint tanulmányi és 
kutatási létesítményei a következők:  

[……] 

4) A gazdasági szereplő a következő 
ellátásilánc-irányítási és ellenőrzési 

[……] 

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

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

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

a magánmegrendelőket az érintett szállítások vagy szolgáltatások tekintetében. 
47 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. 



43 

 

rendszereket tudja alkalmazni a szerződés 
teljesítése során: 

5) Összetett leszállítandó termékek vagy 
teljesítendő szolgáltatások, vagy – 
rendkívüli esetben – különleges célra 
szolgáló termékek vagy szolgáltatások 
esetében: 
A gazdasági szereplő lehetővé teszi termelési 
vagy műszaki kapacitásaira, és amennyiben 
szükséges, a rendelkezésére álló tanulmányi és 
kutatási eszközökre és minőségellenőrzési 
intézkedéseire vonatkozó vizsgálatok48 
elvégzését. 

 
 
 
[] Igen [] Nem 

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 49kíván 
esetleg harmadik féllel szerződést kötni: 

[……] 

11) Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési 
szerződés esetében: 
A gazdasági szereplő szállítani fogja a 
leszállítandó termékekre vonatkozó mintákat, 
leírásokat vagy fényképeket, amelyeket nem kell 
hitelességi tanúsítványnak kísérnie; 
Adott esetben a gazdasági szereplő továbbá 
kijelenti, hogy rendelkezésre fogja bocsátani az 
előírt hitelességi igazolásokat. 

 
[] Igen [] Nem 
 
 
 
[] Igen [] Nem 
 
 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, 

                                                 
48 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. 
49 Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a gazdasági szereplő úgy határozott, hogy a szerződés egy 

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

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

dokumentumot töltsön ki, lásd a fenti II. rész C. szakaszát. 
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Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat: 

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

12) Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési 
szerződés esetében: 
Rendelkezésre tudja-e bocsátani a gazdasági 
szereplő a vonatkozó hirdetményben vagy a 
közbeszerzési dokumentumokban foglalt, a 
hatáskörrel rendelkezőként elismert hivatalos 
minőségellenőrző intézetek vagy hivatalok által 
kiállított bizonyítványokat, amelyek műszaki 
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): 
[……][……][……] 

D: MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZEREK ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VEZETÉSI SZABVÁNYOK 

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, 
amennyiben a minőségbiztosítási rendszereket és/vagy környezetvédelmi vezetési 
szabványokat az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó 
hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban. 

Minőségbiztosítási rendszerek és 
környezetvédelmi vezetési szabványok 

Válasz: 

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

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

Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő olyan, 
független testület által kiállított igazolást, 
amely tanúsítja, hogy a gazdasági szereplő az 
előírt környezetvédelmi vezetési 
rendszereknek vagy szabványoknak 
megfelel? 
Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg 
ennek okát, valamint azt, hogy milyen egyéb 
bizonyítási eszközök bocsáthatók rendelkezésre 
a környezetvédelmi vezetési rendszereket 
vagy szabványokat illetően: 

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

V. rész: Az alkalmasnak minősített ajánlattevők 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 ajánlattevők számának csökkentésére 
alkalmazandó objektív és megkülönböztetésmentes szempontokat vagy szabályokat. Ez 
az információ, amelyhez kapcsolódhatnak a tanúsítványokra és egyéb igazolásokra (és 
azok típusára) vonatkozó követelmények, ha vannak ilyenek, a vonatkozó hirdetményben 
vagy a 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 ajánlattevők számának csökkentésére 
alkalmazandó objektív és 
megkülönböztetésmentes szempontoknak vagy 
szabályoknak: 
Amennyiben bizonyos tanúsítványok vagy 
egyéb igazolások szükségesek, kérjük, tüntesse 
fel mindegyikre nézve, hogy a gazdasági 
szereplő rendelkezik-e a megkívánt 
dokumentumokkal: 
Ha e tanúsítványok vagy egyéb igazolások 
valamelyike elektronikus formában 
rendelkezésre áll50, kérjük, hogy mindegyikre 
nézve adja meg a következő információkat: 

[….] 
 
 
 
[] Igen [] Nem51 
 
 
 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, 
a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
[……][……][……]52 

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 
iratokhoz53, vagy 
b) Legkésőbb 2018. április 18-án54 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.  

                                                 
50 Kérjük, egyértelműen adja meg, melyik elemre vonatkozik a válasz. 
51 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
52 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
53 Feltéve, hogy a gazdasági szereplő megadta a szükséges információt (internetcím, a kibocsátó hatóság 

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

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

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

függően. 
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Keltezés, hely, és – ahol megkívánt vagy szükséges – aláírás(ok): [……] 
 
4 ……………….. (képviselő neve), mint a …………………………………. (gazdasági szereplő 

neve, székhelye) nyilatkozattételre jogosult képviselője 
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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ EGYSÉGES EURÓPAI KÖZBESZERZÉSI 
DOKUMENTUM FORMANYOMTATVÁNYA (ESPD) KITÖLTÉSÉHEZ 

 
Ajánlatkérő a megfelelő ajánlattétel érdekében az alábbi kitöltési útmutatót adja az ajánlat 
részeként benyújtásra kerülő ESPD kitöltéséhez. Ajánlatkérő tájékoztatja továbbá az 
ajánlattevőket, hogy a dokumentáció részeként kiadott ESPD-ben áthúzással jelölte azokat a 
részeket, amelyek jelen eljárásban nem relevánsak, azokat kitölteni nem kell. Ajánlatkérő felhívja 
az ajánlattevők figyelmét, hogy a dokumentáció részét képező ESPD formanyomtatványból 
törölni nem lehet, kitölteni a „Válasz” oszlop celláit szabad csak!  
 

I. rész: A közbeszerzési eljárásra és az ajánlatkérő szervre vonatkozó információk 
 

A közbeszerzési eljárásra és az ajánlatkérő szervre vonatkozó információkat ajánlatkérő kitöltötte, 
azokat az ajánlattevők nem módosíthatják.  
 

II. rész: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk 
 

A gazdasági szereplőkre vonatkozó információk vonatkozásában ajánlatkérő az alábbiakra hívja 
fel ajánlattevők figyelmét:  
 
A: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk  
Azonosítás  
A gazdasági szereplő nevének feltüntetésekor ajánlatkérő csak a hatályos cégkivonat szerinti 
hivatalos (teljes vagy rövidített) nevet fogadja el. Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös 
ajánlattevő vonatkozásában külön kell kitölteni az ESPD dokumentumot, így a gazdasági szereplő 
nevénél kizárólag egy cég megnevezés szerepelhet!  
 
Héaazonosító számot (uniós adószámot) minden esetben fel kell tüntetni, amennyiben az 
ajánlattevő ilyennel rendelkezik. A magyarországi adószámot csak abban az esetben lehet és kell 
feltüntetni, ha az ajánlattevő gazdasági szereplő nem rendelkezik uniós adószámmal.  
 
Kapcsolattartó személy esetében ajánlatkérő elvárása, hogy valamennyi, jelen közbeszerzési 
eljárásban benyújtott dokumentumban ugyanaz a kapcsolattartó személy, vagy személyek 
kerüljenek feltüntetésre, annak érdekében, hogy egyértelmű legyen, hogy kinek, milyen 
elérhetőségre kell megküldeni az eljárás bontását követően keletkező dokumentumokat.  
 

Általános információ 
 

„A gazdasági szereplő mikro-, kis- vagy középvállalkozás?” pontban a Kbt. 66. § (4) bekezdése 
szerinti nyilatkozat vonatkozásában ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az ajánlatuk 
részeként nyújtsák be a dokumentáció részét képező, a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti 
nyilatkozatot, azt nem az ajánlatok értékelését követően kéri be Ajánlatkérő.  
 
Az ESPD-ben szereplő „elismert gazdasági szereplők hivatalos jegyzéke” kifejezés alatt a 
Közbeszerzési Hatóság által vezetett minősített ajánlattevők jegyzékében való szereplést kell 
érteni. Magyarországi letelepedésű ajánlattevők esetében csak az igen (amennyiben ajánlattevő 
szerepel a minősített ajánlattevők jegyzékében), vagy a nem (amennyiben ajánlattevő nem 
szerepel a minősített ajánlattevők jegyzékében) válasz elfogadható.  
 
 
Az e) pontban, magyarországi letelepedésű gazdasági szereplő esetében, az érvényes ajánlattétel 
érdekében az „igent” kell megjelölni, tekintettel arra, hogy vagy a NAV által kiadott „nullás 
adóigazolással”, vagy a NAV által vezetett köztartozásmentes adatbázisban való szerepléssel 
valamennyi magyarországi gazdasági szereplő tud igazolást adni a társadalombiztosítási járulékok 
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és adók megfizetéséről, vagy meg tudja adni azt az elérhetőséget, amely valamennyi ajánlatkérő 
számára közvetlenül, díjmentesen hozzáférhető. Amennyiben az ajánlattevő szerepel a NAV által 
vezetett köztartozásmentes adózói névjegyzékben, úgy az ESPD dokumentum ezen pontjában az 
alábbi információt kell feltüntetni:  
Nemzeti Adó- és Vámhivatal  
http://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/koztartozasmentes/egyszeru_lekerdezes 

Részvétel formája 
 

„A gazdasági szereplő másokkal együtt vesz részt a közbeszerzési eljárásban?” kérdés a közös 
ajánlattételre, illetve adott esetben a kapacitást biztosító szervezet igénybevételére vonatkozik. 
Amennyiben az ajánlattevő nem közös ajánlattevőként tesz ajánlatot, úgy a „nem” választ kell 
megjelölni.  
  
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy valamennyi közös ajánlattevő, valamint 
kapacitást biztosító szervezetre vonatkozóan külön-külön ESPD formanyomtatványt kell beadni!  
A kapacitást biztosító szervezet igénybevétele esetén, az általa benyújtott ESPD-ben ez a pont 
nem értelmezhető, így a kapacitást biztosító szervezet ESPD-jében minden esetben a „nemet” 
kéri ajánlatkérő jelölni.  
 

Részek 
 

Jelen eljárásban az ajánlatkérő biztosítja a részekre történő ajánlattételt, ezért ezt a pontot ki kell 
tölteni.  
 

B. A gazdasági szereplő képviselőire vonatkozó információk 
 

„Képviselet, ha van” sorokban, amennyiben az ajánlattevő gazdasági szereplő képviseletére a 
hatályos cégkivonat szerint több személy is jogosult, elegendő csak annak a 
személynek/személyeknek az adatait megadni, aki/akik a jelen közbeszerzési eljárásban a 
gazdasági szereplőt képviselik. Itt kell feltüntetni az adott esetben meghatalmazással rendelkező 
képviselőt/képviselőket is.  
 
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy csak annak a személynek a nyilatkozatait 
fogadja el az eljárás során, aki/akik a hatályos cégkivonat (vagy adott esetben meghatalmazás) 
alapján képviseletre jogosultak, és az ESPD formanyomtatványban is feltüntetésre kerültek.  
Ajánlatkérő a képviseletre jogosult teljes nevének feltüntetése mellett szükségesnek tartja a 
születési hely és idő feltüntetését is.  
 
A képviseletre vonatkozó információk sorban, a képviselet formájának ajánlatkérő kéri az alábbi 
válaszok közül valamelyiket feltüntetni:  

 
Amennyiben jelen közbeszerzési eljárásban több képviselő járhat el, a B részt a szükséges 
számban kell kitölteni.  
 

C. Más szervezetek kapacitásának igénybevételére vonatkozó információk 
 
Igénybevétel  
Amennyiben az ajánlattevő/közös ajánlattevők önállóan, a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti 
kapacitást biztosító szervezet igénybevétele nélkül felel/felelnek meg az eljárásban előírt 
alkalmassági feltételeknek, ebben a pontban a „nem” választ kell megjelölni. „Nem” válasz esetén 
további nyilatkozattételi kötelezettsége nincs az ajánlattevőnek/közös ajánlattevőnek.  
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D. Információk azokról az alvállalkozókról, akiknek kapacitásait a gazdasági szereplő 
nem veszi igénybe 

 
Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás VI.3.7. pontjában előírta, hogy az ajánlattevőnek nyilatkoznia 
kell a Kbt.66.§ (6) bekezdés a)-b) pontja vonatkozásában.  
 
Amennyiben az ajánlattevő az „igen” választ jelölte meg, úgy a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) 
pontja alapján a dokumentáció 6. számú melléklete szerinti nyilatkozatot is be kell nyújtania 
ajánlatában, azt nem az ajánlatok értékelését követően kéri be Ajánlatkérő. Ebben valamennyi 
alvállalkozással érintett részt és valamennyi alvállalkozót fel kell tüntetni. 
 
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ebben a pontban csak azokat az 
alvállalkozókat kell feltüntetni, akik nem vesznek részt az alkalmassági feltételek igazolásában! A 
kapacitást biztosító szervezetekre vonatkozó információt csak a „C” pontban kell feltüntetni!  
 

III. Kizárási okok 
A: Büntetőeljárásban hozott ítéletekkel kapcsolatos okok 

Az ESPD formanyomtatványban szereplő kizáró ok  
A kizáró ok Kbt. hivatkozása  
Jogerősen elítélték-e a gazdasági szereplőt vagy a gazdasági szereplő igazgató, vezető vagy 
felügyelő testületének tagját, illetve az e testületek képviseletére, az azokban való döntéshozatalra 
vagy azok kontrolljára vonatkozó jogkörrel rendelkező tagját a fent felsorolt okok valamelyikéért 
olyan ítéletben, amelyet nem több, mint öt évvel ezelőtt hoztak, vagy amelyben a közvetlenül 
meghatározott kizárás időtartama továbbra is alkalmazandó? 
 Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont aa)-af) és részben ah) alpontok, valamint a Kbt. 62. § (2) 
bekezdése  Ajánlattevőknek abban az esetben, ha nem tartoznak a kizáró ok hatálya alá, a „nem” 
választ kell megjelölniük.   
A kizáró ok a Kbt. 64. § szabályai szerint öntisztázható!   
Öntisztázás esetben az ESPD „Ítéletek esetén hozott-e a gazdasági szereplő olyan intézkedéseket, 
amelyek a releváns kizárási okok ellenére igazolják megbízhatóságát” sorban az „igen választ kell 
megjelölni, és a következő sorban ismertetni kell a gazdasági szereplő megbízhatósága érdekében 
hozott intézkedéseket. E körben a Közbeszerzési Hatóság Kbt. 188.§(4) bekezdése szerinti - vagy 
bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a 188.§(5) bekezdése szerinti - jogerős határozatát - amely 
kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát - a gazdasági 
szereplő az ESPD-vel egyidejűleg köteles benyújtani. 
 
 
 

B: Adófizetési vagy a Társadalombiztosítási járulék fizetésére vonatkozó kötelezettség 
megszegésével kapcsolatos kizáró okok 

 
Az ESPD formanyomtatványban szereplő kizáró ok  
A kizáró ok Kbt. hivatkozása  
Teljesítette-e a gazdasági szereplő összes kötelezettségét az adók és társadalombiztosítási 
járulékok megfizetése tekintetében, mind a székhelye szerinti országban, mind pedig az 
ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő tagállamában, ha ez eltér a székhely szerinti 
országtól?  
 
Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pont  Ajánlattevőknek abban az esetben, ha nem tartoznak a kizáró ok 
hatálya alá, az „igen” választ kell megjelölniük. Amennyiben a gazdasági szereplőnek van 
tartozása, de azok megfizetésére halasztást kapott, a „nem” választ kell megjelölnie, és meg kell 
adnia az ESPD formanyomtatvány következő soraiban kért adatokat.   
Amennyiben a magyarországi letelepedésű ajánlattevő szerepel a NAV köztartozásmentes adózói 
névjegyzékében, a „Ha az adók vagy társadalombiztosítási járulékok befizetésére vonatkozó 
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dokumentáció elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:” sorban fel 
kell tüntetnie a következő adatot:   
Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
http://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/koztartozasmentes/egyszeru_lekerdezes   
Amennyiben a magyarországi letelepedésű ajánlattevő nem szerepel a NAV köztartozásmentes 
adózói névjegyzékében, ezt a pontot üresen kell hagynia.   
A kizáró ok a Kbt. 64. § szabályai szerint nem öntisztázható!   
 

C: Fizetésképtelenséggel, összeférhetetlenséggel vagy szakmai kötelezettségszegéssel 
kapcsolatos okok 

 
Az ESPD formanyomtatványban szereplő kizáró ok  
A kizáró ok Kbt. hivatkozása  
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 van28, vagy  
e) Vagyonát felszámoló vagy bíróság kezeli, vagy  
f) Üzleti tevékenységét felfüggesztette?  
Kbt. 62. § (1) bekezdés c) és d) pont, Ajánlattevőknek abban az esetben, ha nem tartoznak a 
kizáró ok hatálya alá, a „nem” választ kell megjelölniük.   
A kizáró ok a Kbt. 64. § szabályai szerint öntisztázható!   
Öntisztázás esetben az ESPD „Ítéletek esetén hozott-e a gazdasági szereplő olyan intézkedéseket, 
amelyek a releváns kizárási okok ellenére igazolják megbízhatóságát” sorban az „igen választ kell 
megjelölni, és a következő sorban ismertetni kell a gazdasági szereplő megbízhatósága érdekében 
hozott intézkedéseket. E körben a Közbeszerzési Hatóság Kbt. 188.§(4) bekezdése szerinti - vagy 
bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a 188.§(5) bekezdése szerinti - jogerős határozatát - amely 
kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát - a gazdasági 
szereplő az ESPD-vel egyidejűleg köteles benyújtani. 
 
Öntisztázás esetében az ESPD „Kérjük, ismertesse az okokat, amelyek miatt mégis képes lesz az 
alkalmazandó nemzeti szabályokat és üzletfolytonossági intézkedéseket figyelembe véve a 
szerződés teljesítésére” sorban ismertetni kell a gazdasági szereplő megbízhatósága érdekében 
hozott intézkedéseket  
 
Kötött-e a gazdasági szereplő a verseny torzítását célzó megállapodást más gazdasági 
szereplőkkel? A kizáró ok fenn nem állása esetén e kérdésnél a „nem” válasz jelölendő. 
Kbt. 62. § (1) bekezdés n) és o) pont   
A kizáró ok a Kbt. 64. § szabályai szerint öntisztázható!   
Az öntisztázás érdekében tett intézkedéseket itt kell ismertetni.  
Öntisztázás esetben az ESPD „Ítéletek esetén hozott-e a gazdasági szereplő olyan intézkedéseket, 
amelyek a releváns kizárási okok ellenére igazolják megbízhatóságát” sorban az „igen választ kell 
megjelölni, és a következő sorban ismertetni kell a gazdasági szereplő megbízhatósága érdekében 
hozott intézkedéseket. E körben a Közbeszerzési Hatóság Kbt. 188.§(4) bekezdése szerinti - vagy 
bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a 188.§(5) bekezdése szerinti - jogerős határozatát - amely 
kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát - a gazdasági 
szereplő az ESPD-vel egyidejűleg köteles benyújtani. 
 
Van-e tudomása a gazdasági szereplőnek bármilyen összeférhetetlenségről a közbeszerzési 
eljárásban való részvételéből fakadóan?  
 
Kbt. 62. § (1) bekezdés m) pont   
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Ajánlattevőknek abban az esetben, ha nem tartoznak a kizáró ok hatálya alá, a „nem” választ kell 
megjelölniük.   
Amennyiben „igen” válasz kerül megjelölésre indokolni kell, hogy ennek ellenére miért vehet 
részt az ajánlattevő az eljárásban.  
 
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?  
Kbt. 62. § (1) bekezdés m) pont   
Ajánlattevőknek abban az esetben, ha nem tartoznak a kizáró ok hatálya alá, a „nem” választ kell 
megjelölniük.   
Amennyiben „igen” válasz kerül megjelölésre indokolni kell, hogy ennek ellenére miért vehet 
részt az ajánlattevő az eljárásban.  
 
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 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.  
Kbt. 62. § (1) bekezdés h), i) és j) pont   
Ajánlattevőknek abban az esetben, ha nem tartoznak a kizáró ok hatálya alá, az „igen” választ kell 
megjelölniük.   
 
 
 
 
D: Egyéb, adott esetben az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő 
tagállamának nemzeti jogszabályaiban előírt kizárási okok  
 
Az ESPD formanyomtatványban szereplő kizáró ok  
A kizáró ok Kbt. hivatkozása  
Vonatkoznak-e a gazdasági szereplőre azok a tisztán nemzeti kizárási okok, amelyeket a 
vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok meghatároznak?  
Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ag) alpont, részben ah) alpont, e-g) pontok, k)-l) pontok, p) és q) 
pont, a Kbt. 62. § (2) bekezdése fenn nem állása esetében nemleges válasz adandó. 
Ajánlattevőknek abban az esetben, ha nem tartoznak a kizáró ok hatálya alá, a „nem” választ kell 
megjelölniük.   
 
Kbt. 62. § (1) f) pont kivételével a kizáró okok öntisztázhatóak!    
Öntisztázás esetben az ESPD „Ítéletek esetén hozott-e a gazdasági szereplő olyan intézkedéseket, 
amelyek a releváns kizárási okok ellenére igazolják megbízhatóságát” sorban az „igen választ kell 
megjelölni, és a következő sorban ismertetni kell a gazdasági szereplő megbízhatósága érdekében 
hozott intézkedéseket. E körben a Közbeszerzési Hatóság Kbt. 188.§(4) bekezdése szerinti - vagy 
bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a 188.§(5) bekezdése szerinti - jogerős határozatát - amely 
kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát - a gazdasági 
szereplő az ESPD-vel egyidejűleg köteles benyújtani. 
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Amennyiben a tisztán nemzeti kizárási okok fennállnak, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó 
intézkedéseket?  
Csak abban az esetben kell kitölteni, ha valamely tisztán nemzeti kizárási ok fennáll.   
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontja 
szerinti kizáró okok esetében öntisztázás nem lehetséges!   
Öntisztázás esetben az ESPD „Ítéletek esetén hozott-e a gazdasági szereplő olyan intézkedéseket, 
amelyek a releváns kizárási okok ellenére igazolják megbízhatóságát” sorban az „igen választ kell 
megjelölni, és a következő sorban ismertetni kell a gazdasági szereplő megbízhatósága érdekében 
hozott intézkedéseket. E körben a Közbeszerzési Hatóság Kbt. 188.§(4) bekezdése szerinti - vagy 
bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a 188.§(5) bekezdése szerinti - jogerős határozatát - amely 
kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát - a gazdasági 
szereplő az ESPD-vel egyidejűleg köteles benyújtani. 
A kizáró ok fenn nem állása esetén nemleges válasz adandó. 
A kizáró ok öntisztázható!    
Öntisztázás esetben az ESPD „Ítéletek esetén hozott-e a gazdasági szereplő olyan intézkedéseket, 
amelyek a releváns kizárási okok ellenére igazolják megbízhatóságát” sorban az „igen választ kell 
megjelölni, és a következő sorban ismertetni kell a gazdasági szereplő megbízhatósága érdekében 
hozott intézkedéseket. E körben a Közbeszerzési Hatóság Kbt. 188.§(4) bekezdése szerinti - vagy 
bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a 188.§(5) bekezdése szerinti - jogerős határozatát - amely 
kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát - a gazdasági 
szereplő az ESPD-vel egyidejűleg köteles benyújtani. 
 
 

IV. Kiválasztási szempontok 
 

Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban nem írt elő alkalmassági feltételt, ezért ennek a pontnak 
a kitöltése nem szükséges.  
 
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ESPD formanyomtatványban megadott 
adatokat, a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján az értékelési szempontra tekintettel legkedvezőbb 
ajánlattevőnek igazolnia kell.  
Amennyiben az ESPD-ben megadott adatokat az ajánlattevő nem tudja igazolni, úgy az, a Kbt. 
62. § (1) bekezdés i) pontja alapján hamis nyilatkozatnak minősül!  
 

V. Az alkalmasnak minősített ajánlattevők számának csökkentése 
Jelen eljárás egyszakaszos, nyílt eljárás, így az V. részt nem kell kitöltenie az ajánlattevőknek.  
 

VI. Záró nyilatkozat 
 
A ESPD formanyomtatványt a gazdasági szereplőnek cégszerűen alá kell írnia! 
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5.SZ. MELLÉKLET 
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) alapján 

a ………….. rész vonatkozásában 
 
 
Alulírott ……………….. (képviselő neve), mint a …………………………………. (gazdasági 
szereplő neve, székhelye) nyilatkozattételre jogosult képviselője a Gottsegen György Országos 
Kardiológiai Intézet, mint Ajánlatkérő által a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény alapján „Biológiai aorta billentyű beszerzése, kihelyezett áruraktár létesítésével”  
tárgyban megindított közbeszerzési eljárás keretében az alábbi nyilatkozatot teszem. 
 
Azon előírást, amely szerint az ajánlatban meg kell jelölni 
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, 
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. 
- tudomásul vettük. 
 
1. A Kbt. 66. §-a (6) bekezdésének a) pontja szerinti nyilatkozat55 
A.1. A Kbt. 66. §-a (6) bekezdésének a) pontja alapján kijelentjük, hogy a közbeszerzés alábbi 
része(i) tekintetében kívánunk alvállalkozót igénybe venni56: 
……………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………….... 
……………………………………………………………………………… 
 
A.2. A Kbt. 66. §-a (6) bekezdésének a) pontja alapján kijelentjük, hogy a közbeszerzés 
teljesítéséhez alvállalkozót nem kívánunk igénybe venni. 
 
2. A Kbt. 66. §-a (6) bekezdésének b) pontja szerinti nyilatkozat57 
B.1. A Kbt. 66. §-a (6) bekezdésének b) pontja alapján kijelentjük, hogy az ajánlat 
benyújtásakor már ismert alvállalkozók az alábbiak: 

Alvállalkozó(k) neve  Címe (székhelye) 

  

  

  

  

 
 
Kelt: …………………, 2017.  év ………..…. hó ….. nap 
 
                                                                                                       
 
 
 
 
 
 

 
 

cégszerű aláírás 
 

 

                                                 
55  A jelentkezőnek az A.1. vagy az A.2. pont szerinti nyilatkozatot kell tennie! (Az irányadó 
nyilatkozatot kérjük aláhúzással, vagy egyértelmű jelöléssel ellátni.) 
56  A közbeszerzés azon részeinek felsorolása, amelynek teljesítéséhez alvállalkozót fog 
igénybe venni! 
57  A jelentkezőnek az B.1. pont szerinti nyilatkozatot kell tennie! (Az irányadó nyilatkozatot kérjük 
aláhúzással, vagy egyértelmű jelöléssel ellátni.) 
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6. SZ. MELLÉKLET 
 

NYILATKOZAT 
 

A Kbt. 67.§ (4) bekezdése szerint 
a ………….. rész vonatkozásában 

 
 
Alulírott ……………….. (képviselő neve), mint a …………………………………. (gazdasági 
szereplő neve, székhelye) nyilatkozattételre jogosult képviselője a Gottsegen György Országos 
Kardiológiai Intézet, mint Ajánlatkérő által a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény alapján „Biológiai aorta billentyű beszerzése, kihelyezett áruraktár létesítésével”   
tárgyban megindított közbeszerzési eljárás keretében az alábbi nyilatkozatot teszem. 
 
A szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)-q) pontjaiban és 
a (2) bekezdésének a) - b) pontjaiban rögzített kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. 

 
Kelt: …………………, 2017.  év ………..…. hó ….. nap 
 
                                                                                                       
 
 
 
 
 

 
 

cégszerű aláírás 
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7. SZ. MELLÉKLET 
 

Nyilatkozat elektronikus példányról 
 
 
Alulírott ……………….. (képviselő neve), mint a …………………………………. (gazdasági 
szereplő neve, székhelye) nyilatkozattételre jogosult képviselője a Gottsegen György Országos 
Kardiológiai Intézet, mint Ajánlatkérő által a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény alapján „Biológiai aorta billentyű beszerzése, kihelyezett áruraktár létesítésével”  
tárgyban megindított közbeszerzési eljárás keretében az alábbi nyilatkozatot teszem. 
 
Az ajánlat mellékletét képező elektronikus példány az ajánlat eredeti, aláírt papír alapú példányával 
mindenben megegyezik. 
 
 
 
 
Kelt: …………………, 2017.  év ………..…. hó ….. nap 
 
                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

cégszerű aláírás 
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8.SZ. MELLÉKLET 
 
 
 

Nyilatkozat változásbejegyzési eljárásról 
 

Alulírott ……………….. (képviselő neve), mint a …………………………………. (gazdasági 
szereplő neve, székhelye) nyilatkozattételre jogosult képviselője a Gottsegen György Országos 
Kardiológiai Intézet, mint Ajánlatkérő által a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény alapján „Biológiai aorta billentyű beszerzése, kihelyezett áruraktár létesítésével”  
tárgyban megindított közbeszerzési eljárás keretében az alábbi nyilatkozatot teszem. 
 
Ajánlattevő (közös ajánlattevő) esetében:  
 

a)      változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban; 
 
b)   változásbejegyzési eljárás van folyamatban, így ajánlatomhoz csatolom a cégbírósághoz 

benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által 
megküldött igazolást. 

 
 

Kelt: …………………, 2017.  év ………..…. hó ….. nap 
 
                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

cégszerű aláírás 
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9.SZ. MELLÉKLET 
 
 

NYILATKOZAT KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS(OK) ÁTVÉTELÉRŐL ÉS 
FIGYELEMBEVÉTELÉRŐL 

 
 
Alulírott ……………….. (képviselő neve), mint a …………………………………. (gazdasági 
szereplő neve, székhelye) nyilatkozattételre jogosult képviselője a  Gottsegen György Országos 
Kardiológiai Intézet, mint Ajánlatkérő által a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény alapján Biológiai aorta billentyű beszerzése, kihelyezett áruraktár létesítésével  
tárgyban megindított közbeszerzési eljárás keretében nyilatkozom, hogy  
 
hogy a fenti tárgyú közbeszerzési eljárásban …..1 számú, azaz valamennyi, az eljárás során 
kibocsátott kiegészítő tájékoztatást átvettem/elektronikus úton elértem (letöltöttem az 
ajánlattételi felhívásban megadott címen) és jelen ajánlatom elkészítése során azokat figyelembe 
vettem2. 
 
 
Kelt: …………………, 2017.  év ………..…. hó ….. nap 
 
                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

cégszerű aláírás 
 

                                                 
1 A kiegészítő tájékoztatások számának megfelelően kitöltendő! 
2 Amennyiben az eljárás során kiegészítő tájékoztatásra nem került sor, a nyilatkozat kitöltésére nincs szükség! 
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10. SZÁMÚ MELLÉKLET 

 
NYILATKOZAT KIHELYEZETT ÁRURAKTÁRRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK 

ELFOGADÁSÁRÓL 
 
Alulírott ……………………………………, mint a(z) 
…………………………………………..(cég megnevezése, székhelye) nyilatkozattételre 
jogosult képviselője a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet által indított 
„Biológiai aorta billentyű beszerzése, kihelyezett áruraktár létesítésével” tárgyú 
közbeszerzési eljárás tekintetében nyilatkozom, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárásban a 
kihelyezett áruraktárra vonatkozó feltételeket az alábbiak szerint elfogadjuk: 
 

- a  kihelyezett áruraktár induló alapkészlete az elérhető méretekből 1 havi mennyiséget 
tartalmaz, 

- a kihelyezett áruraktár első feltöltésének időpontja a szerződéskötést követő 5 
munkanapon belül, 

- az alapkészlet feltöltését kéthetente csütörtöki napon 08:00-11:00 óráig bonyolítja le, 

- soron kívüli megrendelés esetén 3 napon belül leszállítja a kért mennyiséget, 

- a szállítási és raktározási szerződés egymás elválaszthatatlan részei. 

 

Kelt, …………….., 20….. ………….. hó … nap 

......................................................... 
cégszerű aláírás 
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IV. MŰSZAKI LEÍRÁS 
 

„Biológiai aorta billentyű beszerzése, kihelyezett áruraktár létesítésével”  
 

 
 

Eszköz Megnevezés mennyiség(db) 

Biológiai 
(stentelt és 

stentless) aorta 
billenytűk 

Stentelt biológiai aorta billentyű borjú-pericardiumból 
(bovine). A billentyű felfüggesztő váza műanyagból, a 
varrókerete pedig rugalmas szilikonból készüljön. 7 

Biológiai 
(stentelt és 

stentless) aorta 
billenytűk 

Sertés billentyűből (porcine) készült stentelt biológiai 
aorta billentyű, melynek billentyűtartó rendszere 
rendelkezzen olyan technikai lehetőséggel, 
megoldással, mely képes a billentyű flexibilis lábait a 
csomózás idejére befelé hajlítani és nátriumdedocil 
sulfát dekalcifikációs tartósítással készült. 

21 

Varrás nélküli 
aorta billentyűk 

Nitinol stentre applikált varrás nélküli biológiai 
szívbillentyű aorta pozícióba. A a billentyű legyen 
nitinol stentre applikált, amely alkalmazásakor 
varratokra nincs szükség önmagát rögzíti. A billentyű 
specifikus módon kifejlesztett sinus támasztékok 
rögzítsék a Valsalva sinusban. A billentyű legyen 
repozicionálható. 

8 

 
 


