
 

 
 
 
 



Tisztelt Gazdasági Szereplők! 
 

Békés Megyei Kormányhivatal (5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.) Ajánlatkérő a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) Második Rész szerint 
nyílt közbeszerzési eljárást indított „Gépjárművek beszerzése a Békés Megyei 
Kormányhivatal részére” tárgyában, az ajánlati felhívás az Európai Unió Hivatalos Lapjában 
2018 /S 045-098005 iktatószámon jelent meg.  
 
Az Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők szíves figyelmét, hogy a Kbt. 2. § (7) bekezdésére 
tekintettel e törvény szabályaitól csak annyiban lehet eltérni, amennyiben e törvény az eltérést 
kifejezetten megengedi. E törvény rendelkezéseinek alkalmazásakor, valamint a jogszabályban 
nem rendezett kérdésekben a közbeszerzési eljárás előkészítése, lefolytatása, a szerződés 
megkötése és teljesítése, illetve a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos jogorvoslati eljárás során 
a közbeszerzésekre vonatkozó szabályozás céljával összhangban a közbeszerzés alapelveinek 
tiszteletben tartásával kell eljárni. 
 
A megfelelő ajánlattétel elősegítése érdekében az ajánlati felhívást kiegészítő közbeszerzési 
dokumentumok rendelkezésre bocsátásával – úgymint tételes termék árlista, termékspecifikáció, 
szerződéses feltételek, az ajánlatok elkészítéséhez szükséges információkról szóló tájékoztatás, 
valamint az igazolások, nyilatkozatok jegyzéke, és az egységes európai közbeszerzési 
dokumentum (továbbiakban: EEKD) mintája – Ajánlatkérő célja, hogy segítséget nyújtson az 
ajánlatok a Kbt. és vonatkozó jogszabályok előírásainak és elvárásainak megfelelő, minden egyes 
követelményt teljesítő összeállításához. 
 
Kérjük az ajánlattevőket, hogy ajánlatukat szigorúan a felhívásban, a közbeszerzési 
dokumentumokban és a jogszabályokban meghatározottak szerint készítsék el, és nyújtsák be, 
szükség esetén pedig éljenek a közbeszerzési törvényben meghatározott kiegészítő 
tájékoztatáskérés lehetőségével. A felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban foglalt feltételek bármelyikének nem megfelelő ajánlat a Kbt. 76. §-a alapján 
érvénytelennek minősülhet. 
 
A Kbt. rendelkezéseinek, valamint a végrehajtását szolgáló és kiegészítő Kormány rendeletek 
szabályainak alapos ismerete elengedhetetlen az érvényes ajánlat összeállítása és benyújtása 
szempontjából, így a közbeszerzési dokumentumok összeállítása során Ajánlatkérő fontosnak 
tartja azok áttanulmányozására történő felhívást.  
 
Az eljárás felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadója: György Teréz 
Levelezési cím:1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 31. mfszt.1. 
E-mail cím: gyorgyterez@dszt.hu 
Lajstromszám: 00360 
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A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS RENDJÉRE VONATKOZÓ 
ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK  ÉS INFORMÁCIÓK, ÚTMUTATÓ 

AZ AJÁNLATOK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ 
 

Ajánlatkérő tájékoztatja a tisztelt gazdasági szereplőket, hogy jelen eljárásban nem 
alkalmazza az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) 
Korm. rendeletben foglaltakat, az eljárást papír alapon folytatja le.   
 
A közbeszerzési eljárás lebonyolítása a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
(továbbiakban Kbt.) Második Rész szerint a Kbt. 81. §- a alapján nyílt  közbeszerzési eljárás 
szabályainak alkalmazásával kerül sor.  
A közbeszerzés tárgya: Gépjárművek beszerzése a Békés Megyei Kormányhivatal részére 
Ajánlatkérő az ajánlati felhívásban lehetővé tette a részekre történő ajánlattételt, 4 részt határozott 
meg: 
1. rész: Alsó középkategóriás személygépjármű 11 db  
2. rész: Kisbusz 1 db 

3. rész: Kis kompakt SUV összkerékmeghajtással 6 db, kis-kompakt SUV első kerék meghajtással 
1 db 
4. rész: Kisautó – 4 db 
ajánlattevők valamennyi rész tekintetében nyújthatnak be ajánlatot.  
 
Ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban - részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén 
ugyanazon rész tekintetében -   

a) nem nyújthat be másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen,  
b) más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt,   
c) más ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja [65. § (7) 
bekezdés].   

 
1. A közbeszerzési eljárásban részt vevő gazdasági szereplők 
 
Gazdasági szereplő: bármely természetes személy, jogi személy, egyéni cég vagy személyes joga 
szerint jogképes szervezet, vagy ilyen személyek vagy szervezetek csoportja, aki, illetve amely a 
piacon építési beruházások kivitelezését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja; 
 
Ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be; 
 
Alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként 
megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve 

a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, 
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy 
alapanyag eladóját, 
c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót 

 
Közös ajánlattevők 
A Kbt. 35. § (1) bekezdése alapján több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. 
Közös ajánlattétel esetében csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló, minden 
fél által cégszerűen aláírt megállapodást, amely tartalmazza az ajánlattevők közötti, a 
közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli az eljárni jogosult képviselőt, 
aki a közös ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg nevében hatályos 
jognyilatkozatot tehet.  
 



A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a közös ajánlattevők nyertességük esetén a 
szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak. Az 
ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 35. § (3) bekezdése alapján a közös 
ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia 
kell a közös ajánlattevők megjelölését 
 
Ajánlatkérő kizárólag az ajánlatban megjelölt képviselő ajánlattevő részére küldi meg a 
Kbt. által előírt és egyéb értesítéseket, tájékoztatásokat, felhívásokat. 
Felhívjuk a közös ajánlattevők figyelmét, hogy az egyes nyilatkozatok megtételénél 
különös figyelmet fordítsanak arra, hogy a nyilatkozatok – amennyiben az szükséges – 
valamennyi közös ajánlattevőre kiterjedjenek. 
Úgyszintén fokozott figyelemmel járjanak el a kizáró okokra, az alkalmassági feltételekre 
vonatkozó egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD) 
csatolásakor, valamint az eljárás későbbi szakaszában az ajánlatkérő által kért fenti 
követelmények igazolása során. 
 
Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet (vagy személy) 
Ajánlattevők az előírt alkalmassági feltételek igazolásához más szervezeteket is igénybe vehetnek, 
azonban ehhez bizonyítaniuk kell, hogy a szükséges erőforrások ténylegesen rendelkezésre fognak 
állni a szerződés teljesítéséhez.  
 
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely 
más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló 
kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a 
szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági 
követelményt, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is 
támaszkodik. A (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt 
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez 
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 
 
Azaz az ajánlattevők más szervezetek kapacitására is támaszkodhatnak az alkalmassági 
követelményeknek való megfelelésük igazolása érdekében, a másik szervezet adatai egyrészt 
helyettesíthetik, másrészt ki is egészíthetik az ajánlattevő alkalmasság igazolása körében megjelölt 
adatait és így az ajánlattevő alkalmassá válik a szerződés teljesítésére. 
 
Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján …a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó 
követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet 
kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon 
részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely - az ajánlattevő saját 
kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szakmai tapasztalat 
érvényesülését a teljesítésben…..A (7) bekezdés szerinti kötelezettségvállalásnak a referenciákra 
vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy 
ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében, az ajánlatkérő a szerződés teljesítése 
során ellenőrzi, hogy a teljesítésbe történő bevonás mértéke e bekezdésekben foglaltaknak megfelel. 
 
 
 
 
 
 



2. Kapcsolattartás az eljárás során 
 
2.1. Az ajánlatkérő nevében eljáró szervezet elérhetőségei (az ajánlati felhívás I.3) pontjával 
összhangban) 
Hivatalos név: Darázs & Társai Ügyvédi Iroda 
Cím: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 31. mfszt. 1.  
Kapcsolattartó személy: György Teréz 
Telefon: +36 14609876 
Fax: +36 14609877 
E-mail: gyorgyterez@dszt.hu  
 
2.2. Kapcsolattartás szabályai 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 41. § (1)-(2) bekezdésére a 3. § 13-ra is tekintettel, 
amelynek megfelelően az eljárás során a kapcsolattartás írásban történik, ennek megfelelően 
Ajánlatkérő nem jogosult az eljárással kapcsolatosan szóban (pl. személyesen, vagy telefon útján) 
felvilágosítást adni. 
Felhívjuk Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy a Kbt. 41. § (2) bekezdés c) pontjára és a 
41. § (4) bekezdésére figyelemmel elektronikus úton nyilatkozat kizárólag legalább fokozott 
biztonságú elektronikus aláírással ellátott vagy a törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály 
szerinti követelményeknek megfelelő elektronikus dokumentumba foglalt formában tehető meg. 
 
3. Közbeszerzési dokumentumok 
 
A Kbt. 39. §-a alapján ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat gazdasági szereplők számára 
elektronikus úton, a hozzáférést korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen, azaz mindenki 
számára elérhető módon és a dokumentumok teljes egészére vonatkozóan biztosítja.  
 
A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az 
ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, le kell töltenie.  
 
A közbeszerzési dokumentumok letöltését követően a gazdasági szereplő köteles az igazolást 
ajánlatkérő képviseletében eljáró szervezet részére a gyorgyterez@dszt.hu e-mail címre, vagy a 
+36 14609877 telefax számra megküldeni. Ajánlatkérő azon gazdasági szereplőket tekinti 
érdeklődőknek, akik a fenti adatok megadásával az átvételi igazolást cégszerűen aláírva a fenti e-
mail címre megküldik. 
 
Felhívjuk a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a gazdasági szereplő felelőssége és 
kockázata a Felhívás I.3) pontjában megjelölt honlapon (URL címen) való tájékozódás! 
 
Tájékoztatjuk továbbá a gazdasági szereplőket, hogy amennyiben haladéktalanul nem 
küldik meg a letöltésről szóló visszaigazolást a fent jelölt címekre, úgy Ajánlatkérő az 
esetleges kiegészítő tájékoztatásokról vagy Ajánlati Felhívás vagy Közbeszerzési 
Dokumentumok módosításokról a gazdasági szereplőnek – a tájékozódás megkönnyítése 
érdekében - nem tud értesítést küldeni.  
 
Ajánlatkérő az így megküldött visszaigazoló adatlap átvételének időpontját tekinti a 
Közbeszerzési Dokumentumok elérésének, időpontjának és az igazoló adatlapban 
megadott gazdasági szereplőt tekinti az eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplőnek, 
akit az esetleges kiegészítő tájékoztatás, illetve az ajánlati felhívás és a Közbeszerzési 
Dokumentumok módosítása vonatkozásában az értesítés során figyelembe vesz. 
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4. Kiegészítő tájékoztatás 
 
A Kbt. 56. § (1) bekezdése értelmében bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési 
eljárásban ajánlattevő lehet – a megfelelő ajánlattétel érdekében – az eljárást megindító 
felhívásban és jelen a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban 
kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől írásban (faxon, e-mailben) az alábbi 
elérhetőségeken: 
Fax: (+36-1) 460-9877 
E-mail: gyorgyterez@dszt.hu 
 
Felhívjuk a kiegészítő tájékoztatást kérő ajánlattevőt, hogy a faxon megküldött kérdéseit a 
következő e-mail címre elektronikus úton is meg kell küldenie: gyorgyterez@dszt.hu 
 
Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 56. § (2) bekezdésére tekintettel a kérés beérkezését 
követően ésszerű határidőn belül, de az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb hat nappal 
megadja.  
 
Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet a (2) bekezdésben foglalt válaszadási határidőt 
megelőző negyedik napnál később nyújtották be, a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek nem 
kötelező megadnia. 
 
Ha a tájékoztatást az ajánlatkérő nem tudja a (2) bekezdés szerinti határidőben megadni, vagy a 
kiegészítő tájékoztatással egyidejűleg a közbeszerzési dokumentumokat módosítja, az 52. § (4) 
bekezdése szerint kell eljárni. 
 
Az ajánlatkérő, ha úgy ítéli meg, hogy a kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez 
szükséges, azonban az ésszerű időben történő válaszadáshoz és a válasz figyelembevételéhez nem 
áll megfelelő időrendelkezésre, az 52. § (3) bekezdésében foglalt módon élhet az ajánlattételi 
határidő meghosszabbításának lehetőségével. 
 
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az eljárás folyamán a kiegészítő tájékoztatás, 
elérése a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes honlapról való letöltés útján történik, 
valamint ajánlatkérő megküldi valamennyi gazdasági szereplő részére, amely érdeklődését az 
eljárás iránt az ajánlatkérőnél jelezte. 
 
5. Az ajánlatok összeállítása 
 
A gazdasági szereplők az ajánlati felhívásban a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott 
tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kötelesek elkészíteni, illetve benyújtani 
ajánlataikat.  
 
Az ajánlatok benyújtása:  
Az ajánlatokat írásban és zártan a kötelezettségvállalásra jogosult cégszerű, vagy az általuk 
meghatalmazott személy aláírásával, folyamatos oldalszámozással, az oldalszámokat is feltüntető 
tartalomjegyzékkel ellátva, a Darázs & Társai Ügyvédi Iroda (1146 Budapest, Ajtósi Dürer 
sor 31. mfszt.1.) címre, sérülésmentes csomagolásban közvetlenül, vagy postai úton kell 
benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig 1 példányban. 
 
Az ajánlatok közvetlen benyújtására, a fenti címen, munkanapokon 9.00-17.00 óra között 
van lehetőség, az ajánlattételi határidő utolsó napján 9.00-10.00 óráig.  
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Az írásban és zártan történő benyújtás hiánya olyan jellegű hiányosság mely hiánypótlás útján nem 
rendezhető, ezen előírás megsértése az ajánlat érvénytelenségét eredményezi [Kbt. 73. § (1) 
bekezdés e) pont]. 
 
Az ajánlatot elektronikusan teljes terjedelmében (CD-n, vagy DVD-n, vagy pendrive-on) nem 
szerkeszthető formátumban (pl. pdf) is kérjük benyújtani. Az elektronikusan benyújtott ajánlat 
tartalmában mindenben meg kell, hogy egyezzen a papír alapon benyújtott ajánlattal. Ajánlattevő 
köteles csatolni cégszerűen aláírt nyilatkozatát a tekintetben, hogy az ajánlat elektronikus 
formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható pdf file) példánya a papír 
alapú (eredeti) példánnyal megegyezik. Amennyiben az eredeti valamint az elektronikus 
adathordozón beadott ajánlat között eltérés van, úgy az ajánlat az eredeti nyomtatott példány 
szerint kerül értékelésre, ajánlatkérő azt tekinti irányadónak. 
 
A borítékra rá kell írni a következő szöveget „Ajánlat – Gépjárművek beszerzése a Békés Megyei 
Kormányhivatal részére -–– Az ajánlattételi határidő lejárta előtt tilos felnyitni!” 
 
A postán feladott ajánlatot Ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha a 
kézhezvételére a benyújtásra megjelölt címen az ajánlattételi határidőig sor került. Az ajánlattevő 
felelőssége, ha a postai úton, gyorspostán vagy más futárszolgálattal küldött ajánlat a fentiekben 
feltüntetett időpontra, vagy megadott helyre nem érkezik meg. 
Az ajánlatok átvételéről ajánlatkérő képviseletében eljáró szervezet elismervényt állít ki, és 
egyben gondoskodik arról, hogy az átvétel időpontjától az ajánlatok bontásáig az ajánlatokhoz 
illetéktelen ne jusson, továbbá gondoskodik az ajánlatok csomagolásának sértetlenségéről az 
átvétel időpontjától kezdve a bontásig. 

 
Az ajánlat akkor minősül az ajánlattételi határidőn belül beérkezettnek, ha legkésőbb az 
ajánlattételi határidő lejártáig a fent megjelölt helyen, dokumentáltan (átvételi elismervénnyel 
igazoltan) az Ajánlatkérő birtokában van. 
 
Ha az ajánlat bármely okból - és bármilyen kis mértékben - elkésetten kerül benyújtásra, az az 
érvénytelenségét eredményezi [Kbt. 73. § (1) bekezdés a) pont]. 
 
6. Az ajánlattétel nyelve 
A közbeszerzési eljárás nyelve a magyar. Az ajánlatokat magyar nyelven kell beadni, az eljárás 
során mindennemű levelezés, írásbeli és szóbeli cselekmény magyar nyelven történik. A joghatás 
kiváltására csak a magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok alkalmasak. Ajánlatkérő fentiekre 
tekintettel idegen, vagy részben idegen nyelvű okiratokat, nyilatkozatokat nem fogad el. Fordítás: 
idegen nyelvű irat, dokumentum benyújtása esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt 
annak magyar nyelvű, ajánlattevő általi felelős fordítását is be kell nyújtani a Kbt. 47. § (2) szerint. 
A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a 
fordítást tartalmilag az OFFI megbízásával ellenőriztesse. 

 

 

 

 

 

 



7. Ajánlati ár  

Valamennyi rész esetében a bruttó ajánlati ár tartalmazza a műszaki leírásban részletezett 
felszereltségi követelményeket, egyéb díjat és költséget (adó, vám, illeték, regisztrációs költség, 
Ajánlatkérő nevére történő forgalomba helyezés költsége). Ajánlatkérő tájékoztatja 
Ajánlattevőket, hogy az illetékről szóló1990. évi XCII. törvény 5.§ (1) bekezdés c) pontja és (2) 
bekezdése alapján, mint költségvetési szerv teljes személyes illetékmentességben részesül. A 
forgalomba helyezésről a nyertes Ajánlattevő gondoskodik. 

Továbbá a befejezési határidőre prognosztizálva az ajánlati árnak fedezetet kell nyújtania a 
szerződés időtartama alatt bekövetkező esetleges árváltozásokra, és tartalmaznia kell mindazon 
költségeket, melyek az ajánlat tárgyának megvalósításához, a felhívásban és jelen közbeszerzési 
dokumentumokban rögzítettek betartásához, valamint a közbeszerzési eljárás során kifejezetten 
nem említett, de a szakmai szokások szerint a kifogástalan teljesítéshez kapcsolódó tevékenység 
ellátásához és a szerződésszerű teljesítéshez szükségesek. 

Az ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme 
is csak ez lehet.  

8. SZAKMAI AJÁNLAT:  

Valamennyi részben a felolvasólapon szereplő bruttó Ajánlati ár alátámasztására 
ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlatában a közbeszerzési dokumentumok 
mellékletében szereplő „Kereskedelmi ajánlat” elnevezésű kitöltött táblázatot cégszerűen 
aláírva.  
 
Továbbá be kell nyújtani a szállítandó gépjárműveknek a közbeszerzési dokumentumok 
részét képező műszaki leírásában meghatározott szakmai specifikációnak való 
megfelelőséget bemutató részletes leírását (Szakmai ajánlat). 
 
A fenti dokumentumok benyújtásának elmulasztása az ajánlatban az ajánlat 
érvénytelenségét eredményezi, hiánypótlás keretében történő bekérésre jogszerű 
lehetőség nincs, következésképpen az esetleges hiánypótlási felhívás a Kbt. 71. § (8) 
bekezdés b) pontjába ütközne.   
 
9. Üzleti titok 
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatukban, hiánypótlásukban, 
valamint a Kbt. 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ide értve 
a védett ismeretet is) [Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:47. §] tartalmazó 
iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja, figyelemmel a Kbt. 44. § (2) bekezdése szerinti 
korlátozásra. 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. 
Az ajánlat érvénytelenségét eredményezheti, ha valamely adatot a Kbt. 44. § (2)-(3) bekezdésébe 
ütköző módon minősít üzleti titoknak és ezt az ajánlatkérő hiánypótlási felhívását követően sem 
javítja; vagy a Kbt. 44. § (1) bekezdése szerinti indokolás a hiánypótlást követően sem megfelelő. 
 
 
 
 



10. Az ajánlatok bontásának és ismertetésének szabályai 
 
Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában kell 
megkezdeni. 
 
Az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott 
személyek lehetnek jelen. E személyek a bontáson a felolvasólapba betekinthetnek. 
 
Az ajánlatok felbontásakor ismertetni kell az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), 
valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján 
értékelésre kerülnek. Az ajánlatok bontásának megkezdése előtt ismertethető a rendelkezésére álló 
fedezet összege is. 
 
Az ajánlatok felbontásáról az ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt 
napon belül megküld az összes ajánlattevőnek.  
 
A határidő után beérkezett ajánlat benyújtásáról szintén jegyzőkönyvet kell felvenni, és azt az 
összes - beleértve az elkésett – ajánlattevőnek megküldeni. A Kbt. 73. § (1) bekezdés a) pontja 
alapján az ajánlat érvénytelen, ha azt az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be; 
 
11. A bírálat folyamata 
 
Valamennyi rész esetében az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, 
hogy az ajánlatok megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek. 

Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlat érvénytelen, és hogy van-e olyan gazdasági 
szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni. Ezen döntésről Ajánlatkérő a Kbt. 79. § (1) bekezdésének 
megfelelően tájékoztatja az ajánlattevőket. 

Az ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelmények, a kizáró okok ellenőrzésére köteles 
az EEKD- ban foglalt nyilatkozatot elfogadni, valamint minden egyéb tekintetben az ajánlat 
megfelelőségét ellenőrizni, szükség szerint a 71-72. § szerinti bírálati cselekményeket elvégezni. 
Az ajánlatkérő az EEKD szerinti nyilatkozattal egyidejűleg ellenőrzi a nyilatkozatban feltüntetett, 
a (11) bekezdés szerint elérhető adatbázisok adatait is. 
 
Hiánypótlás, felvilágosítás kérés 
Ajánlatkérő a Kbt. 71. § alapján az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a 
hiánypótlás lehetőségét, valamint az ajánlatokban található, nem egyértelmű kijelentések, 
nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőktől felvilágosítást 
kérhet. 
A hiánypótlásra vagy a felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítást ajánlatkérő a többi 
ajánlattevő egyidejű értesítése mellett közvetlenül az ajánlattevő részére megküldi, megjelölve a 
határidőt, továbbá a hiánypótlási felhívásban a pótlandó hiányokat ajánlattevőnként tételesen. 
A Kbt. 71. § (4) bekezdés alapján, ha az ajánlatkérő megállapítja, hogy az ajánlattevő az 
alkalmasság igazolásához olyan gazdasági szereplő kapacitásaira támaszkodik, vagy olyan 
alvállalkozót nevezett meg, amely a 62. § (1) bekezdés a)-h), k)-n) és p)-q) pontja szerinti, korábbi 
eljárásban tanúsított magatartás alapján a j) pontja szerinti kizáró ok hatálya alatt áll, a kizáró 
okkal érintett gazdasági szereplő kizárása mellett hiánypótlás keretében felhívja az ajánlattevőt a 
kizárt helyett szükség esetén más gazdasági szereplő megnevezésére.  



Amíg bármely ajánlattevő számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására határidő van 
folyamatban, az ajánlattevő pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az ajánlatkérő nem hívta 
fel hiánypótlásra. (Kbt. 71. § (5) bekezdés) 
Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdésében meghatározott rendelkezésre tekintettel tájékoztatja az 
ajánlattevőket, hogy abban az esetben, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban 
nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne 
szükséges az újabb hiánypótlás, ajánlatkérő újabb hiánypótlást nem rendel el. 
 
Indokolás kérés 
Ajánlatkérő a Kbt. 72. § alapján az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát 
megalapozó adatokat, valamint indokolást kér írásban és erről a kérésről a többi ajánlattevőt 
egyidejűleg, írásban értesíti, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel 
aránytalanul alacsony összeget tartalmaz az értékelési szempontként figyelembe vett ár értékelésre 
kerülő eleme tekintetében. 
 
Az ajánlatkérő csak azokat az ajánlatokat köteles értékelni, amelyeket a fentiek szerinti ellenőrzés 
- ideértve az esetleges hiánypótlást, felvilágosítás kérés, aránytalanul alacsony ár esetében 
indokolás kérés - eredményeként megfelelőnek talált. 
 
Valamennyi részben  ajánlatkérő az ajánlatokat a legjobb ár-érték arány értékelési szempont 
[Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont] alapján értékeli az alábbiak szerint: 
 
1. rész: Alsó középkategóriás személygépjármű  

 

Részszempont     Súlyszám  

 
1. Ajánlati ár (bruttó összesen Ft)     80 
 
2. Minőségi kritériumok         

2.1. alsó középkategóriás személygépjármű   20     

  vegyes átlagfogyasztás (100 km/l)   

(ajánlati elem min. értéke 6,5 l/100km, max. értéke 7,5 l/100km) 
 
 
 2. rész: Kisbusz 
 

Részszempont     Súlyszám  

 
1. Ajánlati ár (bruttó összesen Ft)     80 
 
2. Minőségi kritériumok      
2.1. kisbusz vegyes átlagfogyasztás (100 km/l)     20 
(ajánlati elem min. értéke 5,8 l/100km, max. értéke 7,0 l/100km) 
 
 
 
 
 
 



3. rész: Kis kompakt SUV összkerékmeghajtású,  
Kis-kompakt SUV első kerék meghajtású gépjármű 
 
Részszempont     Súlyszám  
 
1. Ajánlati ár (bruttó összesen Ft)     80 
 
2. Minőségi kritériumok (alszempontok összesen) 20 
 
2.1. kis-kompakt SUV összkerékmeghajtású                10 
gépjármű vegyes átlagfogyasztás (100 km/l)  
(ajánlati elem min. értéke 5,8 l/100km, max. értéke 7,0 l/100km) 
2.2. kis-kompakt SUV első kerék meghajtású             10 
gépjármű vegyes átlagfogyasztás (100 km/l)  
 (ajánlati elem min. értéke 5,5 l/100km, max. értéke 7,0 l/100km)        
 
4. rész: Kisautó  
 
Részszempont     Súlyszám  
 
1. Ajánlati ár (bruttó összesen Ft)     80 
 
2. Minőségi kritériumok  
2.1 kisautó vegyes átlagfogyasztás (100 km/l)             20 
 (ajánlati elem min. értéke 4,5 l/100km, max. értéke 5,8 l/100km) 
 
 
Valamennyi részben a legjobb ár-érték arány kiválasztásának értékelési szempontja esetén az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és 
felső határa: alsó határ: 0 pont, felső határ: 10 pont. 
 
Ajánlati ár (bruttó összesen Ft) 
A részszempont esetében a legalacsonyabb ajánlati ár kapja a maximális 10 pontot, a többi ajánlat 
pedig a fordított arányosítás módszerével számítva a legkedvezőbb megajánláshoz képest 
arányosan kevesebbet (a pontskála 0-10 pontig terjed) a Közbeszerzési Hatóság útmutatójában 
(K.É. 147. szám, 2016/12/21) foglaltak szerint, az alábbi képlet felhasználásával: 
(P - Pmin) : (Pmax-Pmin) = Alegjobb : Avizsgált 
azaz 
P = Alegjobb : Avizsgált x (Pmax - Pmin) + Pmin 
ahol: 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax: a pontskála felső határa 

Pmin: a pontskála alsó határa 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 
Az ajánlatkérő a pontszámítást két tizedes jegy pontossággal végzi, a két tizedes jegyre történő 
kerekítés a matematika szabályai szerint történik. Az ajánlatkérő az ajánlati ár részszempontjára 
negatív előjelű, valamint nullaösszegű megajánlást nem fogad el, az ilyen megajánlást tartalmazó 
ajánlatok érvénytelenek. 

 



A minőségi kritériumok résszempont alszempontjai esetén: 
A pontszámok meghatározása a két szélsőértéktől (legkedvezőtlenebb és legkedvezőbb) való 
távolságok arányának megfelelően, az arányosítás szabályai szerint kerülnek kiszámításra két 
tizedes jegy pontosságig, az alábbi képlet alkalmazásával:  
 
Pvizsgált = (Avizsgált − Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb − Alegkedvezőtlenebb) *(P max 
− P min) + P min 
Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;  
Pmax: a pontskála felső határa  
Pmin: a pontskála alsó határa  
A legkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott 
legkedvezőbb érték, amire a maximális pontszámot adja  
A legkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott 
legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja. 
 
Az értékelés során adható pontszám 0-10 pont. Valamennyi részszempontnál a legkedvezőbb 
szintet elérő vagy annál kedvezőbb értéket tartalmazó ajánlat egyaránt az értékelés során adható 
pontszám felső határával megegyező pontszámot kapja, a legkedvezőtlenebb értéket tartalmazó 
ajánlatok az értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező pontszámot kapják, a két 
szélső – legkedvezőtlenebb és legkedvezőbb – érték közé eső megajánlás pedig a két szélső 
értéktől való távolságok arányának megfelelően kerül pontozásra. Az így kialakított pontszámok a 
súlyszámmal felszorzásra, majd valamennyi részszempontra kiterjedően összeadásra kerülnek.  
 
A meghatározott maximális elvárás feletti megajánlások esetén az ajánlat érvénytelen! 
 
1. részben:  
2.1. alszempont: 6,5 l/100 km illetve az ennél kedvezőbb megajánlás a max. pontszámot kapja, a 
7,5 l/100 km feletti megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen. 
 
2. részben:  
2.1. alszempont: 5,8 l/100 km illetve az ennél kedvezőbb megajánlás a max. pontszámot kapja, a 
7,0 l/100 km feletti megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen. 
 
3. részben:  
2.1. alszempont: 5,8 l/100 km illetve az ennél kedvezőbb megajánlás a max. pontszámot kapja, a 
7,0 l/100 km feletti megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen. 
2.2. alszempont: 5,5 l/100 km illetve az ennél kedvezőbb megajánlás a max. pontszámot kapja, a 
7,0 l/100 km feletti megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen. 
 
4. részben: 
2.1. alszempont: 4,5 l/100 km illetve az ennél kedvezőbb megajánlás a max. pontszámot kapja, az 
5,8 l/100 km feletti megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Valamennyi rész esetében az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az 
ajánlatkérő az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt 
megfelelő határidő tűzésével felhívja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében 
az ajánlati felhívásban előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó 
szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. 

A Kbt. 69. § (4) bekezdésének megfelelően a gazdasági szereplő által ajánlatában az ajánlatkérő 
erre vonatkozó felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja és 
elegendő azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők 
tekintetében bevonni a bírálatba, amely ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások benyújtására 
kívánt felhívni. Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő 
nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a 
korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - és szükség 
szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér. 
 
Ha az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő nem vagy az 
esetleges hiánypótlást, illetve felvilágosítás kérést követően sem megfelelően nyújtja be az 
igazolásokat az ajánlatkérő ezen ajánlattevő ajánlatának figyelmen kívül hagyásával az értékelési 
szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel az igazolások 
benyújtására. Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntésben csak olyan ajánlattevőt nevezhet meg 
nyertes ajánlattevőként, aki az alkalmassági követelmény a kizáró okok tekintetében az e 
törvényben és a külön jogszabályban foglaltak szerint előírt igazolási kötelezettségének eleget tett. 

Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak a 
legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő 
legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására. Az ajánlatkérő az összegezésben 
csak akkor nevezheti meg a második legkedvezőbb ajánlattevőt, ha az eljárást lezáró döntés 
meghozatalát megelőzően őt is felhívta az igazolások benyújtására. Az e bekezdés szerinti 
lehetőséggel az ajánlatkérő akkor élhet, ha az értékelés módszerét figyelembe véve valamelyik 
ajánlat figyelmen kívül hagyása esetén az ajánlattevők egymáshoz viszonyított sorrendje nem 
változik. 

Ha az ajánlatkérőnek az ajánlatok bírálata során alapos kétsége merül fel valamely gazdasági 
szereplő nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan, bármikor öt munkanapos határidő 
tűzésével kérheti az érintett ajánlattevőt, hogy nyújtsa be az eljárást megindító felhívásban előírt 
igazolásokat. 
 
Ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló döntése és az arról szóló értesítés ajánlattevőknek 
történő megküldése során a Kbt. 79. § (1)-(2) bekezdései szerint jár el. 
 
12. Szerződéskötés 
 
Valamennyi rész esetében a szerződés a nyertes ajánlattevő – közös ajánlattétel esetén a nyertes 
ajánlattevőkkel – és az ajánlatkérő között jön létre.  

 
Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján csak az eljárás nyertesével kötheti meg a 
szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő 
legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló 
írásbeli összegezésben megjelölte. 

A nyertes ajánlattevő és a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége az 
ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése 
napjától számított harminc nappal meghosszabbodik. 



Az ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség időtartama alatt köteles megkötni. Ha e törvény 
másként nem rendelkezik, nem köthető meg azonban a szerződés az írásbeli összegezés - ha az 
összegezés javítására kerül sor és az eljárás eredményességére, az ajánlat érvényességére vagy az 
értékelés eredményére vonatkozó adat módosul, a módosított összegezés – megküldése napját 
követő tíz napos időtartam lejártáig. 

 

AZ ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS EGYÉB LÉNYEGES INFORMÁCIÓK  
 
 Az ajánlat költségei 
Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség és kockázat az 
ajánlattevőt terheli. Az eljárás lefolytatásától vagy kimenetelétől függetlenül az Ajánlatkérő 
semmilyen módon nem tehető felelőssé, vagy kötelessé ezekkel a költségekkel kapcsolatban. 

A munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó tájékoztatás 

Ajánlattevőknek a Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő az alábbiakban ad tájékoztatást 
azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevéről és címéről (elérhetőség), amelyektől 
ajánlattevő megfelelő környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezésekre vonatkozó 
tájékoztatást kaphat.  

 
Országos Közegészségügyi Intézet 
1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. 
Levélcím: 1437 Pf.: 839  
Telefon: +36 1 476 1100 
Fax: +36 1 476 1390  
E-mail: oki.titkarsag@oki.antsz.hu 
 
Nemzetgazdasági Minisztérium, Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkárság 
1051 Budapest, József nádor tér 2-4 
Postai cím: 1369 Budapest Pf.: 481. 
Telefon: +36 (l) 795-1400 
Fax: +36 (l) 318-2570 
Honlap: www.kormany.hu 
 
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 
Székhely: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23 
Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 95 
Tel.: +36-1-301-2900 
Fax: +36-1-301-2903 
Honlap: www.mbfh.hu 
 
NAV   
Székhely: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.  
Tel.: +36- 1-428-5100 
Fax: +36-1- 428-5382  
Honlap: www.apeh.hu 
 
 
 
 
 

mailto:oki.titkarsag@oki.antsz.hu
http://www.mbfh.hu/
http://www.apeh.hu/


Nemzetgazdasági Minisztérium 
H-1051 Budapest, József nádor tér 4.  
Levelezési cím: 1055 Budapest, Honvéd utca 13-15.  
Telefon: +36-06-1-374-2700 
Fax: +36-06-1-374-2925  
E-mail: ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu 
Honlap:http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/elerhetosegek 
 
Földművelésügyi Minisztérium  
Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. 
Postai cím: 1860 Budapest 
Telefon: 06-1-795-2000 
Telefax: 06-1-795-0200  
Honlap: http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/elerhetosegek 
 
Közbeszerzési Hatóság 
Székhely: 1026 Budapest, Riadó utca 5. 
Postafiók cím: 1525. Pf. 166. 
Telefon: 06-1-882-8502 
Telefax: 06-1-882-8503 
Honlap: http://www.kozbeszerzes.hu/ 

 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 
Székhely: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/A. 
Levelezési cím: 1539 Budapest, Pf.:675 
Telefon: +36 1 224 9100 
E- mail cím: orszagoszoldhatosag@pest.gov.hu 
Honlap: www.orszagoszoldhatosag.gov.hu 
 
Békés Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési Fogyasztóvédelmi és 
Foglalkoztatási Főosztály Munkavédelmi és Munkaügyi Osztály 

5600 Békéscsaba, József A. u. 2-4., Postacím: 5600 Békéscsaba, József A. u. 2-4., 
Tel: 06-66-529-440,  
Fax:06-66-529-465, 
E-mail: bekes-kh-ffo-mu@ommf.gov.hu  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu
mailto:ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu
http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/elerhetosegek
mailto:bekes-kh-ffo-mu@ommf.gov.hu


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
II. MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. RÉSZ  

Alsó középkategóriás személygépjármű - 11 db 
 

1. Gépjárművel szembeni minimális követelmények 

1.1. Műszaki adatok: 

- Meghajtás: első kerék 

- Karosszéria: 4 ajtós (limuzin) 

- Hengerűrtartalom: ≥ 1598 cm3 

- Teljesítmény: ≥ 84 kW 

- Tengelytáv: ≥ 2710 mm 

- Ülések száma: 5 db  

- Magasság: ≥ 1430 mm 

- Hosszúság: ≥ 4630 mm 

- Csomagtartó mérete*: ≥ 500 liter 

- Sebességváltó: manuális 

- Abroncs mérete: R16 

- Vegyes átlagfogyasztás: ≤ 7,5 (100 km/l)   
 

1.2. Biztonság, vagyonvédelem, környezetvédelem: 

- Blokkolásgátló 

- Keréknyomás-ellenőrzés 

- Harmadik hátsó féklámpa 

- Vészfék-rásegítő rendszer 

- Vezető- és utasoldali légzsák 

- Kikapcsolható utasoldali frontlégzsák 

- Oldallégzsákok elöl 

- Biztonsági öv bekapcsolására figyelmeztető jelzés  

- ISOFIX rögzítési pontok 

- Menetstabilizátor  

- Emelkedőn elindulást segítő rendszer 

- Magasságban állítható első fejtámlák 

- Magasságban állítható első biztonsági övek 

- Magasságban állítható hátsó fejtámlák 

- Indításgátló 

- Távirányítós központi zár 

- Emissziós szabvány: EURO 6 
 

1.3. Kényelem: 

- Első impulzív elektromos ablakok 

- Hátsó elektromos ablakemelők  

- Piperetükör a napellenzőben 

- Osztottan dönthető hátsó üléstámla 

- Magasságban állítható vezetőülés 

- Tempomat sebességszabályozó 

- Elektromosan állítható és fűthető külső tükrök 

- Fűthető hátsó szélvédő 

- Halogén lámpák 



- 12 V-os csatlakozó elöl 

- Klímaberendezés 
 

1.4. Külső-belső elemek: 

- LED nappali menetfény 

- Bluetooth® rádió, minimum 4 hangszóró 

- Normál kormánykerék 

- Dísztárcsa  

- Színezett üvegek 

- Sötét textil kárpitozás  

- Szín: fehér 
 

1.5. Kötelező kiegészítő tartozékok: 

- Ködfényszóró 

- Teljes értékű pótkerék 

- Üzembe helyezés 

- Forgalomba helyezés 

- Garancia: ≥ 5 év vagy 100.000 km 

- Szervízkönyv 
 

2. RÉSZ  

Kisbusz - 1 db 
 

2. Gépjárművel szembeni minimális követelmények 

2.1. Műszaki adatok: 

- Meghajtás: első kerék 

- Hengerűrtartalom: ≥ 1598 cm3 

- Teljesítmény: ≥ 92 kW 

- Tengelytáv: ≥ 3400 mm 

- Ülések száma: 9 db  

- Magasság: ≥ 1953 mm 

- Hosszúság: ≥ 5400 mm 

- Sebességváltó: manuális 

- Abroncs mérete: R16 

- Vegyes átlagfogyasztás: ≤ 7,0 (100 km/l)   
 

2.2. Biztonság, vagyonvédelem, környezetvédelem: 

- Menetstabilizátor és kipörgésgátló 

- Keréknyomás ellenőrzés 

- Blokkolásgátló 

- Nappali menetfény 

- ISOFIX ülésrögzítési pont 

- Vezető- és utasoldali légzsák 

- Emissziós szabvány: EURO 6 
 
 
 
 



2.3. Kényelem: 

- Klímaberendezés elől-hátul, kiegészítő fűtéssel 

- MP3, Bltutooth® rádió 

- Elektromosan fűthető külső tükrök 

- Központzár 

- Hátsó ablaktörlő 

- Fűthető hátsó ablaküveg 

- Elektromos ablakemelő 

- Stop-Start rendszer 

- Vezetőülés könyöktámasszal 

- 2 személyes fix utasülés deréktámasszal  
 

2.4. Külső-belső elemek: 

- Szín: szürke metál fényezés 

- Gumipadló a raktérben 

- Oldalfal a harmadik üléssorban, teljesen üvegezett 

- Színezett üvegek 

- Jobboldali üvegezett tolóajtó 

- 180°-ban nyitható, üvegezett hátsó ajtók 

- Magasságban állítható 3 személyes üléspad a második üléssorban 
 

2.5. Kötelező kiegészítő tartozékok: 

- Ködfényszóró 

- Téli gumiabroncs felnivel (215/65R16) 

- Tolatóradar 

- Tempomat 

- Teljes értékű pótkerék 

- Üzembe helyezés 

- Forgalomba helyezés 

- Garancia: ≥ 5 év vagy 100.000 km 

- Szervizkönyv 

 

3. rész:  

Kis kompakt SUV összkerékmeghajtással – 6 db 

 

1. Gépjárművel szembeni követelmények 

1.1. Műszaki adatok: 

- Meghajtás: 4 x 4 (összkerékhajtás) 

- Kis-kompakt kialakítás (5 ajtós)  

- Hengerűrtartalom: ≥1586 cm3 

- Teljesítmény: ≥ 88 kW 

- Tengelytáv: ≥ 2500 mm 

- Ülések száma: 5 db ülés  

- Saját tömege: ≥ 1160 kg 



- Magasság: ≥ 1600 mm 

- Szélesség: ≥ 1770 mm 

- Hosszúság: ≤ 4280 mm 

- Sebességváltó: manuális 

- Abroncs mérete: R16  

-          Vegyes átlagfogyasztás: ≤ 7,0 (100 km/l)   

1.2. Biztonság, vagyonvédelem, környezetvédelem 

- ABS - Elektronikus fékerő-elosztóval 

- Elektronikus Menetstabilizáló Rendszer (ESP) 

- Hegymeneti elindulássegítő 

- Távirányítós központi zár 

- Indításgátló 

- Riasztó 

- Start-Stop rendszer 

- Emissziós szabvány: EURO 6 

1.3. Kényelem 

- Fényszórómagasság-állítás  

- Klímaberendezés  

- Szervokormány 

- Elektromos első ablakemelők  

- Elektromosan állítható tükör 

- Kormánykerékről vezérelhető audiorendszer 

- Ülésmagasság állítás első üléseknél 

1.4. Külső-belső elemek 

- Defektjavító készlet 

- Színezett üvegezés 

1.5. Kötelező kiegészítő tartozékok: 

- Üzembe helyezés 

- Forgalomba helyezés 

- Garancia: ≥ 3 év vagy 100.000 km 

- Szervizkönyv 

 

 

 

 

 



Kis-kompakt SUV első kerék meghajtással – 1 db 

 

2. Gépjárművel szembeni követelmények 

2.1. Műszaki adatok: 

- Kis-kompakt kialakítás (5 ajtós)  

- Hengerűrtartalom: ≥1586 cm3 

- Teljesítmény: ≥ 88 kW 

- Tengelytáv: ≥ 2500 mm 

- Ülések száma: 5 db ülés  

- Saját tömege: ≥ 1075 kg 

- Magasság: ≥ 1600 mm 

- Szélesség: ≥ 1770 mm 

- Hosszúság: ≤ 4280 mm 

- Sebességváltó: manuális 

- Abroncs mérete: R16  

-          Vegyes átlagfogyasztás: ≤ 7,0 (100 km/l)   

2.2. Biztonság, vagyonvédelem, környezetvédelem 

- ABS - Elektronikus fékerő-elosztóval 

- Elektronikus Menetstabilizáló Rendszer (ESP) 

- Távirányítós központi zár 

- Indításgátló 

- Riasztó 

- Start-Stop rendszer 

- Emissziós szabvány: EURO 6 

2.3. Kényelem 

- Fényszórómagasság-állítás  

- Klímaberendezés  

- Szervokormány  

- Magasságban állítható vezetőülés 

- Elektromos első ablakemelők  

- Elektromosan állítható tükör 

- Kormánykerékről vezérelhető audiorendszer 

- Ülésmagasság állítás 

2.4. Külső-belső elemek 

- Defektjavító készlet 

- Színezett üvegezés 



- Téli gumiabroncs felnivel  

- Szín: fehér 

2.5. Kötelező kiegészítő tartozékok: 

- Üzembe helyezés 

- Forgalomba helyezés 

- Garancia: ≥ 3 év vagy 100.000 km 

- Szervizkönyv 

4. RÉSZ  

Kisautó – 4 db 

3. Gépjárművel szembeni követelmények 

3.1. Műszaki adatok: 

- Kis-kompakt kialakítás (5 ajtós)  

- Meghajtás: első kerék 

- Hengerűrtartalom: ≥ 1242 cm3 

- Teljesítmény: ≥ 66 kW 

- Tengelytáv: ≥ 2510 mm 

- Ülések száma: 5 db ülés  

- Megengedett össztömege: ≥ 1405 kg 

- Magasság: ≥ 1455 mm 

- Szélesség: ≥ 1695 mm 

- Hosszúság: ≤ 4000 mm 

- Sebességváltó: manuális 

- Abroncs mérete: R15 

-          Vegyes átlagfogyasztás: ≤ 5,8 (100 km/l)   

3.2. Biztonság, vagyonvédelem, környezetvédelem 

- ABS - Elektronikus fékerő-elosztóval 

- Elektronikus Menetstabilizáló Rendszer (ESP) 

- Távirányítós központi zár 

- Indításgátló 

- Emissziós szabvány: EURO 6 

3.3. Kényelem 

- Fényszórómagasság-állítás  

- Manuális klímaberendezés  

- Szervokormány  

- Magasságban állítható vezetőülés  

- Elektromos első ablakemelők  



- Elektromosan állítható, fűthető tükör 

- Állítható kormánykerék audió kapcsolókkal 

- Hátsó ülésen 60:40 arányban dönthető háttámla  

3.4. Külső-belső elemek 

- Defektjavító készlet 

- Színezett üvegezés 

- Szín: fehér 

3.5. Kötelező kiegészítő tartozékok: 

- Üzembe helyezés 

- Forgalomba helyezés 

- Garancia: ≥ 3 év vagy 100.000 km 

- Szervizkönyv 

Tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) - (4) bekezdésében foglalt előírásokra, 
amennyiben az ajánlatkérő által meghatározott közbeszerzési műszaki leírás hivatkozik 
meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott 
gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, 
szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, 
ajánlatkérő az előzőekben felsoroltak helyett azzal egyenértékűt is elfogad. Ajánlatkérő felhívja a 
figyelmet, hogy egyenértékű megajánlás esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az 
ajánlatában igazolnia kell 

 

SZAKMAI AJÁNLAT: 

Mindegyik részben a felolvasólapon szereplő bruttó Ajánlati ár alátámasztására ajánlattevőnek 
csatolnia kell az ajánlatában a közbeszerzési dokumentumok mellékletében szereplő 
„Kereskedelmi ajánlat” elnevezésű kitöltött táblázatot cégszerűen aláírva.  

Továbbá be kell nyújtani a szállítandó gépjárműveknek a közbeszerzési dokumentumok részét 
képező műszaki leírásában meghatározott szakmai specifikációnak való megfelelőséget bemutató 
részletes leírását (Szakmai ajánlat). 

A fenti dokumentumok benyújtásának elmulasztása az ajánlatban az ajánlat érvénytelenségét 
eredményezi, hiánypótlás keretében történő bekérésre jogszerű lehetőség nincs, 
következésképpen az esetleges hiánypótlási felhívás a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjába 
ütközne.  



 

 

 

III.  
 
 

SZERZŐDÉSTERVEZET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Adásvételi szerződés 
TERVEZET 

/1-4. rész/ 
amely létrejött egyrészről  
 
Név: Békés Megyei Kormányhivatal 
Székhely: 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2. 
Képviseli:  
Adószám:  
Azonosítószám:  
Számlaszám:  
mint vevő, ( továbbiakban: Vevő) 
 
másrészről  
 
Név:  
Székhely:  
Képviseli:  
Cégjegyzékszám: 
Adószám:  
Számlavezető pénzintézet neve: 
Számlaszám: 
mint eladó (a továbbiakban: Eladó)  
 
között az alábbi feltételek szerint: 
 

PREAMBULUM 
 
Vevő, mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: 
Kbt.) Második Rész szerint nyílt közbeszerzési eljárást indított az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában _______________ számú hirdetménnyel VP-20-4-17 kódszámú a Megyei 
Kormányhivatalok közbenső szervezeti tevékenységéhez kapcsolódó feladatok ellátását szolgáló 
Technikai Segítségnyújtás” projekt terhére Gépjárművek beszerzése a Békés Megyei Kormányhivatal 
részére tárgyában /4 részajánlati körben, az 1. részben 11 db alsó középkategóriás 
személygépjármű, 2. részben 1 db kisbusz, a 3. részben 6 db Kis kompakt SUV 
összkerékmeghajtással és 1 db Kis kompakt SUV első kerék meghajtással, valamint a 4. részben 4 
db kisautó/szállítására.  

Felek a közbeszerzési eljárás eredményeként az ajánlati felhívás és közbeszerzési dokumentumok, 
valamint az Eladó ajánlata alapján a jelen szerződést kötik meg. 
 
 

1. Szerződés tárgya 
 
1.1. A Vevő jelen szerződés alapján vállalja, hogy a Magyar Állam javára az Eladótól megveszi az 
adásvétel tárgyát képező az…………..elnevezésű rész szerinti a jelen szerződés 2. számú 
mellékletében megnevezett gépjárműveket, köteles azok átvételére és az ellenérték megfizetésére.  
A beszerzés teljes mértékben a „VP-20-4-17 kódszámú a Megyei Kormányhivatalok közbenső 
szervezeti tevékenységéhez kapcsolódó feladatok ellátását szolgáló Technikai Segítségnyújtás” 
projekt terhére valósul meg. 
 



1.2. Felek rögzítik, hogy az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdése 
alapján a Magyar Államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét tulajdonosi 
joggyakorlóként a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) gyakorolja. A 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (6) bekezdése szerint központi 
költségvetési szerv a működéséhez szükséges, a számviteli törvény szerinti immateriális jószág, 
tárgyi eszköz megvásárlására adásvételi szerződést köthet. Ezen vagyonelem – ha értéke a külön 
törvényben meghatározott értékhatárt nem haladja meg – a törvény erejénél fogva az állam 
tulajdonába és vagyonkezelési szerződés megkötése nélkül a Békés Megyei Kormányhivatal 
vagyonkezelésébe kerül. 

1.3. Fentiek figyelembevételével a gépjárművek nyilvántartásába tulajdonosként a Magyar Állam, 
üzembentartóként pedig a Békés Megyei Kormányhivatal kerül bejegyzésre.   

 
 

2. A szerződés időtartama, teljesítés helye 
 
2.1. A jelen szerződés határozott időtartamú, és a jelen szerződés alapján fennálló kötelezettségek 
teljesítésével minden további jognyilatkozat, illetve értesítés nélkül megszűnik. 
 
2.2. A teljesítés helye: Békés Megyei Kormányhivatal 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2. 

 
3. Szerződéses ár, fizetési feltételek 

 
3.1. Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő az Áht. 41.§ (6) bekezdés értelmében olyan jogi 
személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthet érvényesen visszterhes 
szerződést, illetve ilyen szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést, amely szervezet nem minősül 
az Nvt. 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek. Az Eladó kijelenti, hogy 
átlátható szervezetnek minősül, erre vonatkozó nyilatkozata a jelen szerződés 1. számú 
mellékleteként csatolva. 
 
3.2. Felek rögzítik, hogy a  
 
11 db alsó középkategóriás személygépjármű tulajdonjogának átruházásáért és a hiánytalan és hibátlan 
teljesítésért járó ellenérték összege összesen bruttó…………… Ft azaz 
……………………forint. 
1 db kisbusz tulajdonjogának átruházásáért és a hiánytalan és hibátlan teljesítésért járó ellenérték 
összege összesen bruttó…………… Ft azaz ……………………forint. 
 
6 db Kis kompakt SUV összkerékmeghajtással és 1 db Kis kompakt SUV első kerék meghajtású gépjármű 
tulajdonjogának átruházásáért és a hiánytalan és hibátlan teljesítésért járó ellenérték összege 
összesen bruttó…………… Ft azaz ……………………forint. 
 
1 db kisautó tulajdonjogának átruházásáért és a hiánytalan és hibátlan teljesítésért járó ellenérték 
összege összesen bruttó…………… Ft azaz ……………………forint. 
 
A szerződéses ellenérték részletezését jelen szerződés 2. számú melléklete (Kereskedelmi Ajánlat) 
tartalmazza 
 
3.3. Eladó tudomásul veszi, hogy a 3.2. pontban meghatározott ellenérték tartalmazza a műszaki 
leírásban részletezett felszereltségi követelményeket, egyéb díjat és költséget (adó, vám, illeték, 
regisztrációs költség, Vevő nevére történő forgalomba helyezés költsége),továbbá a befejezési 



határidőre prognosztizálva fedezetet nyújt a szerződés időtartama alatt bekövetkező esetleges 
árváltozásokra, és tartalmazza mindazon költségeket, melyek az ajánlat tárgyának 
megvalósításához, a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban rögzítettek betartásához, 
valamint a közbeszerzési eljárás során kifejezetten nem említett, de a szakmai szokások szerint a 
kifogástalan teljesítéshez kapcsolódó tevékenység ellátásához és a szerződésszerű teljesítéshez 
szükségesek. 
Vevő az illetékről szóló1990. évi XCII. törvény 5.§ (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése 
alapján, mint költségvetési szerv teljes személyes illetékmentességben részesül. A forgalomba 
helyezésről az Eladó gondoskodik. 
 
3.4. Finanszírozás: utófinanszírozás, Európai Uniós forrásból, támogatás intenzitása 100%. 
A végszámlát a gépjárművek leszállítását követően, a Vevő által történő elfogadást 
(birtokbavételt) és jóváhagyott teljesítésigazolásokat követően lehet benyújtani.  
A végszámlán fel kell tüntetni külön soron a gépjárművek azonosító adatait (típus, alvázszám), 
valamint a projekt azonosítószámát: VP-20.4-17-2017-00001. 
 
3.5. A szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést követően Eladó által 
kiállított számlát Vevő a kézhezvételtől számított 30 napon belül, a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) 
bekezdéseiben, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés rendelkezéseinek figyelembe vételével az Eladó 
…………..……..sz. számlájára átutalással egyenlíti ki. 
 
3.6. Vevő késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155.§ (1) 
bekezdésében meghatározott rendelkezések az irányadók. 
 
3.7. Vevő előleget nem fizet. Az ellenérték kifizetésének pénzneme: magyar forint (HUF). 
 
3.8. Eladó köteles betartani a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltakat, miszerint 

a)    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; 
b)    a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára 
megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről a Vevőt 
haladéktalanul értesíti. 

 
4. Szállítási feltételek, határidő 

 
4.1. A szerződés tárgyát képező gépjárművek szállítási határideje jelen szerződés mindkét 

fél által történt aláírását követő naptól számított legfeljebb 180 nap, békéscsabai átvétellel. 

Eladó köteles Vevőt a gépjárművek átadásának pontos időpontjáról (év/hó/nap/óra) az átadást 

megelőző 10 munkanappal írásban értesíteni.  

Átvételkor a Felek átadás-átvételi jegyzőkönyvet vesznek fel. A gépjárműveknek meg kell 

felelniük a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki 

feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KÖHÉM rendeletben meghatározott, az átadás-átvétel idején 

hatályban lévő szabályainak. Vevő képviselője a sikeres leszállítás, valamint a magyar nyelvű 

kezelési, karbantartási, használati utasítások és szervizkönyv Vevő képviselője részére történő 

hiánytalan átadását követően állítja ki a teljesítési igazolást. 



4.2. Eladó kijelenti, hogy a Vevőnek a jelen szerződés tárgyát képező gépjármű vételére 

vonatkozó elvárásait maradéktalanul megismerte, továbbá Eladó vállalja, hogy a leszállításra 

kerülő gépjármű ezen Vevői elvárásoknak maradéktalanul eleget fognak tenni; az Eladó teljesítése 

ugyanis csak ebben az esetben számít szerződésszerűnek. 

4.3. A gépjármű teljesítési határidejét kizárólag olyan, a Vevő által is elfogadott objektív és a Felek 

kellő körültekintése mellett előre nem látható akadályoztatás hosszabbíthatja meg, mely 

körülmény felmerüléséért az Eladó nem felelős. Az ilyen akadályoztatásból adódó határidő-

hosszabbítást Felek jegyzőkönyvben rögzítik, mely nem minősül szerződésmódosításnak 

4.4. Vevő előteljesítést elfogad. 

5. Tulajdonjog átruházás, átadás-átvétel 
 

5.1. Az Eladó a gépjárművek tulajdonjogát akként ruházza át, hogy az átvétel időpontjáról és 

helyéről szóló értesítésben megjelölt helyszínen és időpontban a Vevőre ruházza ezek birtokát. 

5.2. A Vevő az értesítés kézhezvételét követő 5 napon belül köteles az új gépjárműveket átvenni 

az Eladó által megjelölt békés megyei telephelyen.  

5.3. Amennyiben a Vevő az 5.2. pont szerinti határidőig a gépjárműveket nem veszi át, a 

gépjárművekkel összefüggő kárveszély átszáll a Vevőre.  

5.4. A birtokátruházásról a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv jelen 

szerződés 3. számú mellékletét képezi.  

5.5. A gépjármű átvételekor a Vevő az átadás-átvételi jegyzőkönyvek aláírásával igazolja, hogy a 

gépjárművek hibátlanul, gépjárművekhez kapcsolódó tartozékokkal, dokumentumokkal együtt 

veszi át.  

5.6. A gépjárművek tekintetében a tulajdonjog a birtokátruházással egyidejűleg száll át a Vevőre.  

5.7.Az átadáskor a gépjárművekkel egyidejűleg át kell adni a Vevő nevére kiállított a gépjárművek 

forgalmi engedélyét és törzskönyvét, valamint minden olyan okmányt, iratot, tartozékot, mely 

akár a gyári előírások, akár jogszabályi előírások alapján a Vevőt illetik meg (pl. szervizkönyv, 

kezelési útmutató, jótállási jegy és/vagy garancia, esteleges gyári tartalékkulcs, kódok stb.) 

 
6. Jogszavatosság, jótállás 

6.1. Eladó kifejezetten szavatolja a gépjárművek kizárólagos per-, teher-, és igénymentes 
tulajdonjogát. Az Eladó kijelenti és szavatolja, hogy a gépjárművekre harmadik személyt vételi, 
visszavásárlási vagy elővásárlási jog nem illeti meg. 

  
6.2. Eladó a gépjárművekre 3 év vagy 100 ezer km/5 év vagy 100 ezer km (az adott résznek megfelelően 
kitöltve) teljes körű gyártó garanciát vállal.  
 
6.3.A jótállás időtartama a forgalomba helyezések napjával kezdődik. 
 



6.4. Eladó szavatolja, hogy az átadott gépjárművek alkalmasak a rendeltetésszerű használatra, 
valamint mentesek mindenfajta fejlesztési, anyagbeli, kivitelezési, illetve az Eladó vagy 
közreműködői tevékenységével vagy mulasztásával bármilyen más módon összefüggő hibáktól. A 
jótállás alatt fellépő hiba esetén a Vevő érvényesítheti a Ptk. 6:159.§-ban foglalt kellékszavatossági 
jogokat, figyelemmel a Ptk. 6:173.§ (2) bekezdésére. 
 
6.5. A Vevő rögzíti, hogy a gépjárművekbe a jótállás alatt a jótállás körében végzett hibajavítás 
során kizárólag új eredeti, gyári alkatrészek kerülhetnek beépítésre. Abban az esetben, 
amennyiben az Eladó e kötelezettségét megszegi, azt a Vevő hibás teljesítésnek tekinti és 
érvényesítheti a Ptk. 6:159.§-ban rögzített jogait. 
 
6.6. A jótállási idő alatt végzett javításokat a szervizkönyvben fel kell tüntetni. 
 
6.7. A gépjárművek jótállási idő alatti teljes körű garanciális javítását és karbantartását legalább 
egy, az adott gyártmány és típus javítására a gyártó vagy megbízottja által auditált békés megyei 
szakszervizben kell biztosítani. 
 

7. A szerződés megerősítése 

 

7.1. Vevő az Eladó szerződésszegése esetén az alábbiakban részletezetten kötbér érvényesítésére 
jogosult. A Ptk. 6:186. § (1) bekezdésének megfelelően kötbér abban az esetben érvényesíthető, 
amennyiben Eladó olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. Az Eladó a kötbérfizetési 
kötelezettség alól akkor mentesül, ha a szerződésszegését a Ptk. 6:142. §-ában foglalt 
rendelkezések szerint kimenti. 

 

7.2. Késedelmi kötbér: késedelmi kötbért a Vevő a 4.1. pontban meghatározott határidő 
késedelmes teljesítése esetén érvényesíti.  
A késedelmi kötbér mértéke a késedelemmel érintett gépjármű nettó vételárának 0,5%-
a/késedelmes naptári nap a késedelembe esés időpontjától a tényleges teljesítés napjáig. A 
késedelmi kötbér maximuma késedelmenként 30 naptári nap, az ezt meghaladó késedelmet Vevő 
súlyos szerződésszegésnek tekinti, amely megnyitja számára az azonnali felmondás és a 
meghiúsulási kötbér érvényesítéséhez fűződő jogát. 
 
A késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesíti az Eladót a teljesítés 
alól. 
 
7.3. Hibás teljesítési kötbér: a hibás teljesítési (minőségi) kötbért Vevő az Eladó nem 
szerződésszerű teljesítése esetén érvényesíti, amennyiben a hibás teljesítésért az Eladó, vagy az 
általa a teljesítésbe szabályszerűen bevont közreműködő felelős. A hibás teljesítési (minőségi) 
kötbér összege a hibás teljesítéssel érintett gépjármű nettó vételárának 5%-a /alkalom. Abban az 
esetben, ha Vevő már két alkalommal érvényesített hibás teljesítési kötbért az Eladóval szemben 
és az Eladó ezt követően is hibásan teljesít, úgy Vevő jogosult a szerződést egyoldalú 
jognyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani. 
Hibás teljesítésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan, amennyiben a leszállított 
gépjármű(vek) a teljesítés időpontjában nem felel meg a vonatkozó jogszabályokban, az adásvételi 
szerződésben, eljárást megindító felhívásban és közbeszerzési dokumentumban, az Eladó által 
benyújtott ajánlatban, a műszaki leírásban, hatósági engedélyekben és szakmai szokásokban 
foglaltaknak.  
Vevő - választása szerint- vagy hibás teljesítési kötbért vagy szavatossági igényt érvényesít.  
 



7.4. Meghiúsulási kötbér: Vevő abban az esetben érvényesíti, ha az Eladó olyan okból, amelyért 
felelős nem teljesít, illetve a késedelem meghaladja a 30. naptári napot, illetve ha a hibás teljesítési 
kötbér kétszeri érvényesítését követőn ismételt hibás teljesítés következik be, Vevő a szerződést 
azonnali hatályú felmondással megszünteti. A meghiúsulási kötbér mértéke a meghiúsulással 
érintett részre vonatkozó nettó vételárának 25 %-a. 

7.5. A Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges kötbérkövetelés összegét a Vevő jogosult az 
Eladó részére járó vételár összegébe egyoldalú jognyilatkozatával beszámítani 
Vevő a kötbérigény érvényesítése mellett követelheti a kötbért meghaladó, igazolt kárának 
megtérítését a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint. 
 

8. A szerződés megszüntetése egyoldalú jognyilatkozattal 

8.1. Vevő az Eladó kárának megtérítésére nem köteles, és az Eladóhoz intézett egyoldalú írásbeli 
nyilatkozatával, azonnali hatállyal a szerződést megszünteti ha:  

- az Eladó a szerződés 4.1 pontjában rögzített 180 naptári napos határidőben nem kezdi 
meg a szerződés teljesítését vagy elmulasztja a teljesítési határidőt és a késedelmi kötbér 
eléri a maximumát, meghaladja a 30. naptári napot; 

- ha a hibás teljesítési kötbér kétszeri érvényesítését követőn ismételt hibás teljesítés 
következik be; 

- az Eladó szerződésellenesen megtagadta és beszüntette szállításait; 

- Eladó ellen felszámolási-, végelszámolási eljárás indul; 

- az Eladó tevékenységének valamely jogszabály rendelkezéseit sértő volta ellenőrzésre 
jogosult szerv által megállapításra kerül. 

A Vevő részéről történő e pont szerinti felmondás esetén az Eladó nem jogosult a Vevőtől 
további kifizetéseket követelni.  

8.2. Az Eladó abban az esetben jogosult a szerződést felmondani, ha a Vevő a vételár 
kiegyenlítésével 30 napot meghaladó késedelembe esik és a fizetési felszólítás ellenére 15 napon 
belül sem teljesít. 
 
8.3. Vevő a Kbt. 143. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 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 gazdasági társaságban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 
meghatározott feltétel. 

b) az Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 
tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.  

 
8.4. A Kbt. 143. § (2) bekezdésében foglaltak alapján Vevő köteles a szerződést felmondani, vagy 
- a Ptk-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, 
hogy az Eladó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett 
volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 
 
8.5. A szerződés felmondása, vagy bármely okból való megszűnése esetén, a megszűnéstől 
számított 15 naptári napon belül a Felek kötelesek egymással elszámolni, illetve az elszámolás 
alapjául szolgáló dokumentumok kiállításáról gondoskodni. 

 
 



9 Egyéb feltételek 
 

9.1. Minden, a jelen szerződés keretében a felek által egymásnak küldött értesítésnek írott 
formában (e-mailben, telefaxon) kell történnie. Ezen értesítésnek hatálya a címzett általi vételkor 
áll be. A felek közötti levelezés nyelve: magyar. 

 Vevő kapcsolattartója: Aleksza Mihály főosztályvezető-helyettes 

 Vevő postai címe:  5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2. 

 Vevő telefonszáma: + 36 66 622-000 

 Vevő fax száma: +36 66 622-001 

 Vevő e-mail címe: vezeto@bekes.gov.hu 

 Eladó kapcsolattartója: 

 Eladó postai címe:  

 Eladó telefonszáma: 

 Eladó faxszáma:  

 Eladó e-mail címe: 
 
 
9.2. A jelen szerződés módosítása kizárólag a Kbt. 141. §-ában foglaltaknak megfelelően 
történhet.  A szerződésmódosítás mindkét Fél általi cégszerű aláírással érvényes. 

 
9.3. Vis maior: Ha olyan körülmények következnének be, amelyek a felek egyikét a jelen 
szerződésben vállalt kötelezettségének teljesítésében teljesen vagy részben akadályoznák, mint 
például: sztrájk, tűzeset, elemi csapás vagy bármilyen egyéb és a fentiekkel azonos módon 
mindkét féltől független előre nem látható és el nem hárítható körülmény, úgy az itt vállalt 
kötelezettségének teljesítésére szabott határidő ugyanolyan hosszúságú időtartammal 
hosszabbodik meg, mint amilyen hosszan az események tartanak. Az a fél, akinél a vis maior 
bekövetkezik, köteles a másik felet erről és befejeződéséről faxon és ajánlott levélben 
haladéktalanul értesíteni. A vis maiornak minősülő körülményt, eseményt a Magyar Gazdasági 
Kamarának kell igazolnia, mely igazolást a vis maiorra hivatkozó félnek kell beszerezni. Vis maior 
esetén minden fél maga viseli a saját érdekkörében felmerülő kárt. 

9.4. A külföldi adóilletőségű Eladó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást 
csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet az 
Eladóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. (Kbt. 136. § (2) 
bekezdése) 

9.5. A szerződés teljesítése során felmerülő vitás kérdéseket felek elsősorban egymás közötti 
egyeztetéssel kötelesek rendezni. 

9.6. A Felek vitás kérdéseiket közvetlen tárgyalások útján, békés úton kísérelik meg rendezni. 
Amennyiben nem vezet eredményre, a felek megállapodása alapján a jogvita elbírálására 
pertárgyértéktől függően a Vevő székhelye szerint illetékes Bíróság illetékességét kötik ki. 
 
9.7. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Kbt., valamint a mindenkori 
hatályos jogszabályok az irányadók. 
 
9.8. Jelen szerződés mellékletét képezi:  



- Átláthatósági nyilatkozat (1. számú melléklet) 
- Kereskedelmi Ajánlat (2. számú melléklet) 
- Szakmai Ajánlat (3. számú melléklet) 
- Gépjármű Átadás - Átvételi Jegyzőkönyv (4. számú melléklet) 
- Ajánlati felhívás 
- Közbeszerzési dokumentumok 
- Ajánlattevő ajánlata 
 
9.9.  Jelen szerződés………., egymással megegyező példányban készül, amely példányokból 
……….-….. a Vevőt illetve az Eladót illet. 
 
A szerződő felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírják.  
 
Békéscsaba, 2018……………….. 

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

 
………….. 

Békés Megyei Kormányhivatal 
 

Vevő képviseletében 

Nyertes ajánlattevő  
 
 
 

Eladó képviseletében 

 



 

                                                                                                         1. számú melléklet 
 

 

NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL 
 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 50. § (1) bekezdés c) pontja és a 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.)  

3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján 
 
Nyilatkozattevő: 
Név   
 ……………………………………………………………………… 
Székhely  
 ………………………………………………………………………. 
Cégjegyzékszám 
 ………………………………………………………………………. 
Adószám  
 ………………………………………………………………………. 
Képviseletében eljár 
 ………………………………………………………………………. 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdése alapján a Békés 
Megyei Kormányhivatal az átláthatóság ellenőrzése céljából jogosult az átláthatósággal 
kapcsolatos, Áht. 55. § -ában meghatározott adatokat kezelni.  
Az Áht. 55. § - ában meghatározott adatok kezelése érdekében – az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet (Ávr.) 50. § - ában foglaltakra is 
tekintettel – nyilatkozattevő az alábbi nyilatkozatot teszi.  
 
Alulírott ……………. , mint a ……………….(nyilatkozatot tevő szervezet) képviseletére 
jogosult az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján felelősségem tudatában az alábbi  
 

átláthatósági nyilatkozatot 
 

teszem. (A nyilatkozat I., II. és III. részből áll. Minden nyilatkozatot tevő szervezetnek csak a rá 
vonatkozó, azaz vagy az I., vagy a II. vagy a III. részt kell kitöltenie.) 
 

I. 
 

TÖRVÉNY EREJÉNÉL FOGVA ÁTLÁTHATÓ SZERVEZETEK 
 
A jelen nyilatkozatot nem kell kitöltenie a következő szervezeteknek (a megfelelő aláhúzandó): 

- az állam,  

- költségvetési szerv,  

- köztestület,  

- helyi önkormányzat,  

- nemzetiségi önkormányzat,  

- társulás,  

- egyházi jogi személy,  



- olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön 
vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik,  

- nemzetközi szervezet,  

- külföldi állam,  

- külföldi helyhatóság,  

- külföldi állami vagy helyhatósági szerv, 

- az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam : 
……………………..(az állam megnevezése) szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan 
működő részvénytársaság. 

 
II. 
 

AZ I. PONT ALÁ NEM TARTOZÓ JOGI SZEMÉLYEK VAGY  
JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ  

GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK 
 
Az általam képviselt szervezet átlátható szervezetnek minősül, azaz az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. 
pont b) alpont szerint olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek: 
 
II/1. tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pontja szerint meghatározott tényleges 
tulajdonosa megismerhető. 
 

Nyilatkozat tényleges tulajdonosokról: 
 

Név Lakcím 
Adószám/ 

adóazonosító jel 
Tulajdoni 
hányad 

Befolyás és 
szavazati jog 

mértéke 

          

          

          

 
II/2. az állam, amelyben az általam képviselt gazdálkodó szervezet adóilletőséggel rendelkezik: 
 

- az Európai Unió valamely tagállama:  
o Magyarország 
o egyéb: …………………………, vagy  
 

- az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam: 
………………., vagy 

 

- a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama: 
…………………..., vagy 

 

- olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló 
egyezménye van: ………………….. 

(a megfelelő aláhúzandó, illetve amennyiben nem Magyarország, kérjük az országot 
megnevezni) 

 



II/3. nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott 
ellenőrzött külföldi társaságnak: 
 

Nyilatkozat az ellenőrzött külföldi társasági minősítésről: 
 

Az általam képviselt szervezet magyarországi székhellyel rendelkezik, így nem ellenőrzött 
külföldi társaság; 

vagy 
Az általam képviselt szervezet nem rendelkezik magyarországi székhellyel. (A megfelelő 
aláhúzandó. Amennyiben a nyilatkozattevő által képviselt szervezet nem magyarországi 
székhelyű, úgy felmerül annak kérdése, hogy ellenőrzött külföldi társaságnak minősül-e, 
ezért szükséges az ellenőrzött külföldi társaságnak minősítéssel kapcsolatos következő 
rész kitöltése.)  
 

Az általam képviselt szervezet a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. 
évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontjában meghatározott feltételek figyelembe 
vételével  
 
nem minősül a társasági és az osztalékadóról szóló törvény szerinti meghatározott 
ellenőrzött külföldi társaságnak 

vagy 

a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott 
ellenőrzött külföldi társaságnak minősül. (A megfelelő aláhúzandó) 

 

Amennyiben az általam képviselt gazdálkodó szervezet külföldi személy, illetve az 
üzletvezetés helye alapján külföldi illetékességű (a továbbiakban együtt: külföldi 
társaság), de székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában, az OECD 
tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos 
egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, nyilatkozom az adott államban a 
valódi gazdasági jelenlét tekintetében, az alábbiak szerint:  

 

 

Adóév 
Gazdálkodó 

szervezet neve, 
székhelye 

A külföldi társaság és adott államban lévő 
kapcsolt vállalkozási által együttesen saját 

eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott 
munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, 

mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint 
kereskedelmi tevékenységéből származó 

bevételének aránya az összes bevételhez képest 

      

      

 
II/4. az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-
os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem 
rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a II/1., II/2. és II/3. pont szerinti feltételek 
fennállnak. 
 

Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 
% - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel 
nem rendelkező gazdálkodó szervezet megjelölése (név, székhely) (Ezen pontban a 
gazdálkodó szervezet nem természetes személy tulajdonosairól kell nyilatkozni. Minden 



olyan szervezet esetében, amely akárcsak közvetve, de több, mint 25%-os tulajdonnal, 
szavazati joggal vagy befolyással bír, függetlenül attól, hogy a tulajdonosi szerkezet melyik 
fokán található, nyilatkozni kell.) 
1. …………………………………… 
2. …………………………………… 
3. …………………………………… 

 
Nyilatkozat az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten 
több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi 
személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet átláthatóságáról  

 
II/4.1. Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több 
mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi 
személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek tényleges tulajdonosai (több 
érintett gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges kitölteni):  

 
 Nyilatkozat tényleges tulajdonosokról: 
 

Név Lakcím 
Adószám/ 

adóazonosító jel 
Tulajdoni 
hányad 

Befolyás és 
szavazati jog 

mértéke 

          

          

          

 
II/4.2. Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több 
mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi 
személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek adóilletékessége (több érintett 
gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges az adóilletőséget megjelölni): 
 

- az Európai Unió valamely tagállama:  
o Magyarország 
o egyéb: …………………………, vagy  

 

- az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam: 
………………., vagy 

 

- a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama: 
…………………..., vagy 

 

- olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló 
egyezménye van: ………………….. 

(A megfelelő aláhúzandó, illetve amennyiben nem Magyarország, kérjük az országot 
megnevezni) 

 
II/4.3. Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több 
mint 25 % -os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi 
személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek ellenőrzött külföldi társasági 
minősítése (több érintett gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges 
megjelölni): 

 



Magyarországi székhellyel rendelkezik, így nem ellenőrzött külföldi társaság. 
 

vagy 
 
Nem rendelkezik magyarországi székhellyel. (A megfelelő aláhúzandó. Amennyiben a 
nyilatkozattevő által képviselt szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % 
- os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel 
nem rendelkező gazdálkodó szervezet nem magyarországi székhelyű, úgy felmerül annak 
kérdése, hogy ellenőrzött külföldi társaságnak minősül-e, ezért szükséges az ellenőrzött 
külföldi társaságnak minősítéssel kapcsolatos következő rész kitöltése.  
 

Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több 
mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi 
személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet a társasági adóról és az 
osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontjában meghatározott 
feltételek figyelembe vételével  
 
nem minősül a társasági és az osztalékadóról szóló törvény szerinti meghatározott 
ellenőrzött külföldi társaságnak 

vagy 

a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott 
ellenőrzött külföldi társaságnak minősül. (A megfelelő aláhúzandó.) 

 

Amennyiben az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy 
közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró 
jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet külföldi 
személy, illetve az üzletvezetés helye alapján külföldi illetékességű (a továbbiakban 
együtt: külföldi társaság), de székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában, 
az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak 
hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, nyilatkozom az adott 
államban a valódi gazdasági jelenlét tekintetében,, az alábbiak szerint:  

 

Adóév 

Az általam képviselt gazdálkodó 
szervezetben közvetlenül vagy 
közvetetten több mint 25%-os 
tulajdonnal, befolyással vagy 

szavazati joggal bíró jogi személy, 
jogi személyiséggel nem rendelkező 

gazdálkodó szervezet 

A külföldi társaság és adott államban lévő kapcsolt 
vállalkozási által együttesen saját eszközzel és 

munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal 
végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, 

szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi 
tevékenységéből származó bevételének aránya az 

összes bevételhez képest 

      

      

 
III. 

 
CIVIL SZERVEZETEK, VÍZITÁRSULATOK 

 
Az általam képviselt szervezet (a megfelelő aláhúzandó) 
 

- civil szervezet vagy 

- vízitársulat 



 
átlátható szervezetnek minősül, azaz az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pont c) alpont szerint az általam 
képviselt szervezet 
 
III/1. vezető tisztségviselői megismerhetők.  
 
 az általam képviselt szervezet vezető tisztségviselői: 
 
 
 
 
 
 
 
III/2. az általam képviselt szervezet, valamint ezek tisztségviselői nem átlátható szervezetben 
nem rendelkeznek 25 % - ot meghaladó részesedéssel, 
 

Az általam képviselt szervezet, valamint a ca) pont szerinti vezető tisztségviselői az alábbi 
szervezet(ek)ben rendelkeznek 25 % - ot meghaladó részesedéssel: 

 

Vezető tisztségviselő Szervezet neve Adószám Részesedés mértéke 

        

        

        

 
Ezek a szervezet(ek) átlátható(ak), azaz:  

 

- III./2.1. tulajdonosi szerkezetük, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges 
tulajdonosuk megismerhető, amelyről az alábbiak szerint nyilatkozom (több érintett 
gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges kitölteni):  

 
Nyilatkozat tényleges tulajdonosokról: 

 

Név Lakcím 
Adószám/ 

adóazonosító jel 
Tulajdoni 
hányad 

Befolyás és 
szavazati jog 

mértéke 

          

          

          

 
 

- III/2.2. Ezen szervezet(ek) adóilletékessége (több érintett gazdálkodó szervezet esetében 
szervezetenként szükséges az adóilletőséget megjelölni): 

 

- az Európai Unió valamely tagállama:  
o Magyarország 
o egyéb: …………………………, vagy  

 

Vezető tisztségviselő Adószám/adóazonosító 

  

  

  



- az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam: 
………………., vagy 
 

- a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama: 
…………………..., vagy 
 

- olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről 
szóló egyezménye van: ………………….. 
(a megfelelőt kérjük aláhúzni, illetve amennyiben nem Magyarország, 
kérjük az országot megnevezni) 

 

- III/2.3. Ezen szervezet(ek) ellenőrzött külföldi társasági minősítése (több érintett 
gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges megjelölni): 

 
Magyarországi székhellyel rendelkezik, így nem ellenőrzött külföldi 
társaság. 
 

vagy 
 
Nem rendelkezik magyarországi székhellyel. (A megfelelő aláhúzandó. 
Amennyiben a szervezet nem magyarországi székhelyű, úgy felmerül 
annak kérdése, hogy ellenőrzött külföldi társaságnak minősül-e, ezért 
szükséges az ellenőrzött külföldi társaságnak minősítéssel kapcsolatos 
következő rész kitöltése.) 
 
Ezen szervezet a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi 
LXXXI. törvény 4. § 11. pontjában meghatározott feltételek figyelembe 
vételével  
 
nem minősül a társasági és az osztalékadóról szóló törvény szerinti 
meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak 
 

vagy 

 

a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott 
ellenőrzött külföldi társaságnak minősül. (A megfelelő aláhúzandó.) 

 

Amennyiben ezen szervezet külföldi személy, illetve az üzletvezetés helye 
alapján külföldi illetékességű (a továbbiakban együtt: külföldi társaság), de 
székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában, az OECD 
tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos 
egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, nyilatkozom az adott 
államban a valódi gazdasági jelenlét tekintetében, az alábbiak szerint:  

 

 

 

 



Adóév 
A szervezet 

megnevezése 

A külföldi társaság és adott államban lévő 
kapcsolt vállalkozási által együttesen saját 

eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott 
munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, 

mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint 
kereskedelmi tevékenységéből származó 

bevételének aránya az összes bevételhez képest 

      

      

 

- III/2.4. Ezen szervezetben (azaz azon szervezetben, amelyben az általam képviselt 
szervezetnek, valamint annak vezető tisztségviselőinek 25 % - ot meghaladó részesedéssel 
rendelkeznek) közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással 
vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó 
szervezet átlátható, azaz:  

 
Nyilatkozat azoknak a szervezeteknek az átláthatóságáról, amelyek közvetlenül vagy 
közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal 
rendelkeznek olyan gazdálkodó szervezetben, amelyben a civil szervezet, vízitársulat vagy 
ezekre vezető tisztségviselői 25 % - ot meghaladó részesedéssel rendelkeznek: 
 

Gazdálkodó 
szervezet neve 

Adószám 
Részesedés 
mértéke % 

- ban 
Adóilletősége 

Tényleges 
tulajdonos(ok) 

Tényleges 
tulajdonosok 

adószáma  

            

            

            

 

Adóév 
Gazdálkodó szervezet 

neve, székhelye 

A külföldi társaság és adott államban lévő kapcsolt 
vállalkozási által együttesen saját eszközzel és 

munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal 
végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, 

szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi 
tevékenységéből származó bevételének aránya az 

összes bevételhez képest 

      

      

      

 
III./3. az állam, amelyben az általam képviselt szervezet székhelye van:  
 

- az Európai Unió valamely tagállama:  
o Magyarország 
o egyéb: …………………………, vagy  
 

- az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam: ……………, vagy  
 

- a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama: …………., vagy  
 



- olyan tagállam vagy olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás 
elkerüléséről szóló egyezménye van: ………………. 

(A megfelelő aláhúzandó, illetve amennyiben nem Magyarország, kérjük az országot 
megnevezni.) 
 
Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály 
szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére (és 
cégjegyzésére). 
 
Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a vonatkozó jogszabályokat megismertem, 
amelyek alapján társaságom átlátható szervezetnek minősül. 
 
Jelen nyilatkozat alapján tudomásul veszem, hogy  
 

- a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződést a Békés Megyei Kormányhivatal 
kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha a nemzeti vagyon 
hasznosításában részt vevő bármely – a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon 
jogviszonyban álló harmadik fél – szervezet a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó 
szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható 
szervezetnek (Nvtv. 11.§ (12) bek.); 

- központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthető érvényesen visszterhes 
szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely 
szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. A Békés Megyei Kormányhivatal ezen 
feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 55. §-
ban foglaltak szerint a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 
átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-ban meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy 
ahol az Áht. 55. § kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet et kell érteni (Áht. 41. § (6) bek.); 

- a valótlan tartalmú átláthatósági nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a Békés 
Megyei Kormányhivatal felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor 
– a szerződéstől eláll. 

Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármilyen változás 
áll be, akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatósági nyilatkozatot a változás bekövetkeztétől 
számított 8 napon belül megküldöm a Békés Megyei Kormányhivatal részére, vagy amennyiben 
az általam képviselt szervezet már nem minősül átláthatónak, úgy azt haladéktalanul bejelentem. 
 
 
Kelt. …………………….. 

……………………….. 
Cégszerű aláírás 

 
 
 
 
 



 
2. számú melléket  

KERESKEDELMI AJÁNLAT 

3. számú melléklet 

SZAKMAI AJÁNLAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. számú melléklet 

Gépjármű Átadás-Átvételi Jegyzőkönyv 
 
Átadó  
Név/Cég: 
Átadó neve: 
anyja neve: 
Lakcím /Székhely:  
Személyigazolvány szám:  
 
Átvevő  
Név: Békés Megyei Kormányhivatal 
Átvevő neve: 
Anyja neve: 
Lakcím /Székhely:  
Személyigazolvány szám:  
 
Gépjármű adatai 

Gépjármű gyártmánya, típusa:  
Alvázszáma:  Motorszám:  

Gépjármű fajtája:  Frsz: 
Forgalmi engedély száma:  

 
Kulcsok száma:........................db/ eredeti: …..........................db, másolt :................................db 
 
Szervizkönyv:                             Igen        Nem  
   
Törzskönyv   Igen         Nem 
 
Átadás helye, 
dátuma:.......................................................................................................................................................  
 
Átadó kijelenti , hogy a gépjárművet tehermenetes állapotban / forgalmival és törzskönyv-vel adja 
át . 
Átvevő kijelenti, hogy a  járművet megtekintett és kipróbált állapotban veszi át .  
Tanusítjuk hogy a gépkocsiban lévő széria-és extratartozékok a jármű szerves részét képezik.  
Valamint az átadó kijelenti, hogy a gépjármű NEM ÁLL- körözés, bűncselekmény és egyéb 
jogsértő, illetve büntetőjogi per alatt.                                                                                                                                 
 
Sérülések: 
…........................................................................................................................................................ 
…................................................................................ 
Átadó 

…................................................................................ 
Átvevő 

Tanu1  Tanu2 
Olvasható 
név:............................................................................. 

Olvasható név: 
…......................................................................... 

Cím: 
…...................................................................................
...... 

Cím: 
…...................................................................................
...... 

Szem.ig szám: 
…......................................................................... 

Szem.ig 
szám:.............................................................................. 



IV. 

AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ 
DOKUMENTUMOK 

NYILATKOZATOK, AZ EGYSÉGES EURÓPAI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 
MINTÁJA 

 
TARTALOMJEGYZÉK 
oldalszám alapján  

 

  

 
FELOLVASÓLAP  
 
KERESKEDELMI AJÁNLAT (szakmai ajánlat részeként) 
adott résznek megfelelően kitöltve kinyomtatott papír alapú, valamint 
elektronikusan nem módosítható formában is be kell nyújtani 
cégszerűen aláírva. 
 
ADATLAP  

 
1. számú dokumentum  
cégszerűen aláírva  
 
2. számú melléklet 
 
 
 
3. számú melléklet 

 
AJÁNLATTEVŐ nyilatkozata  
a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján  
 
Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett 
nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére 
és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.  
 
A Kbt. 47. § (2) bekezdése értelmében az ajánlat 68. § (2) bekezdése 
szerint benyújtott egy eredeti példányának a 66. § (2) bekezdése 
szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. 
 
Közös ajánlattétel esetén külön-külön nyilatkozat benyújtása szükséges 

 
4. számú dokumentum  
eredeti példány 
cégszerűen aláírva 
részenként 

 
NYILATKOZAT  
a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján 
Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó 
nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez az 
ajánlati felhívásban előírt a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá 
eső alvállalkozót. 
Közös ajánlattétel esetén külön-külön nyilatkozat benyújtása szükséges 

 
5. számú dokumentum 
cégszerűen aláírva  

 
NYILATKOZAT 
változásbejegyzési kérelem benyújtásáról 

 
6. számú dokumentum  
cégszerűen aláírva 

 
NYILATKOZAT  
amennyiben változásbejegyzési kérelem nem került benyújtásra  

 
7. számú dokumentum  
cégszerűen aláírva 

 
NYILATKOZAT  
a kiegészítő tájékoztatásokról 
 
 

 
8. számú dokumentum  
cégszerűen aláírva 



 
NYILATKOZAT 
a papír alapon és elektronikusan benyújtott ajánlat  
egyezőségéről 

 
9. számú dokumentum 
cégszerűen aláírva  

Cégszerűen aláíró személy(ek) aláírási címpéldánya, vagy a 
2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintája 
egyszerű másolatban. A cégkivonatban nem szereplő 
kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult 
személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó írásos 
meghatalmazás. 

 
10. számú dokumentum  

 
Nyilatkozat közös ajánlattételről és közös ajánlattevői 
(együttműködési) megállapodás  
(adott esetben) 

 
11. számú dokumentum 
cégszerűen aláírva 

 
NYILATKOZAT a Kbt. 65. § (7) bekezdésére vonatkozóan  
(adott esetben) 
 
Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan 
szerződésben vagy előszerződésben vállalt 
kötelezettségvállalását tartalmazó okirata, amely alátámasztja, 
hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások 
rendelkezésre állnak majd a szerződésteljesítésnek időtartama 
alatt 
(adott esetben) 
Előszerződés minta (ajánlott)  

 

 
12. számú dokumentum  
 
 
 
13. számú dokumentum 
 
 
 
 
 
 

 
NYILATKOZAT üzleti titokról  
(adott esetben) 
 

 
14. számú dokumentum 

 
SZAKMAI AJÁNLAT 

 
15. számú dokumentum 
 

 

 
EGYSÉGES EURÓPAI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 
 

 
16. számú dokumentum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

EGYSÉGES EURÓPAI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 
 
Az ajánlattal benyújtandó egységes európai közbeszerzési dokumentummal 
(továbbiakban: EEKD) kapcsolatos követelmények:  
 
Ajánlattevő, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet(ek) az 
EEKD benyújtásával előzetesen igazolja a kizáró okok fenn nem állását, illetve az 
alkalmassági követelményeknek való megfelelést.   
A vonatkozó igazolások nem csatolandók az ajánlat részeként!  
Amennyiben a gazdasági szereplő ajánlatában az ajánlatkérő felhívása nélkül nyújt be 
igazolásokat, a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az ajánlatkérő ezeket az igazolásokat 
figyelmen kívül hagyhatja, és elegendő azokat csak az eljárást lezáró döntést 
megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők tekintetében bevonni a bírálatba, amely 
ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt felhívni. Amennyiben az 
ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az 
ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban 
benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint 
hiánypótlást rendel el, vagy felvilágosítást kér. 
 
Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy 
kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek 
mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványokat is be kell nyújtani.  
 
Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági 
feltételek vonatkozásában csak azokról kell nyilatkozni, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván 
venni alkalmasságának igazolásához.  
 
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt 
kell benyújtani. 
 
Következésképpen, az EEKD-t kitöltve és a megfelelő jogosultsággal rendelkező személy által 
aláírva kell benyújtani az  ajánlattevőnek, a közös ajánlattevők mindegyikének önállóan, továbbá 
valamennyi alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek, külön-külön, az alábbiak szerint: 
 

II. rész: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk 

A Kbt. 66. § (6) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés a) pontja 
alapján ajánlatkérő kéri az ajánlattevőt, hogy a formanyomtatványon tüntesse fel az ajánlat 
benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, amelyeknek a kapacitásaira nem támaszkodik 
[II. rész D. szakasz].  

Valamint ajánlatkérő kéri az ajánlattevőt, hogy a formanyomtatványon jelölje meg, hogy az 
alkalmassági követelményeknek való megfelelés során a gazdasági szereplő igénybe veszi-e 
más szervezetek kapacitásait? [II. rész C. szakasz] 

A Kbt. 66. § (4) bekezdése értelmében az ajánlatban ajánlattevőnek az egyéb előírt 
dokumentumok benyújtása mellett nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és 



középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy 
középvállalkozásnak minősül-e. 
A nyilatkozatot az egységes európai közbeszerzési dokumentum részeként kell benyújtani [II. 
rész A. szakasz]. 
A kkv-besorolás szabályait a 2004. évi XXXIV. törvény 3-5. §-a szabályozza, illetve a 7. 
lábjegyzete tartalmaz e tekintetben eligazítást. 

 
III. rész: Kizárási okok 

 
Kizáró okok előzetes igazolása: 
Az ajánlattevő, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 
formanyomtatvány benyújtásával a következő módon igazolja előzetesen a Kbt. 62. §-ában 
említett kizáró okok hiányát: 

 a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont aa)-af) alpontokra vonatkozó nyilatkozat tekintetében a 
gazdasági szereplő a formanyomtatvány III. részének „A” szakaszát tölti ki, 

 

 a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ag) alpontra vonatkozó nyilatkozatot a gazdasági 
szereplő a formanyomtatvány III. részének „D” szakaszában teszi meg, 
 

 a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ah) alpontjára vonatkozóan a nem Magyarországon 
letelepedett gazdasági szereplő a formanyomtatvány a) és b) pontnak megfelelő 
kitöltésével egyben az ah) alpontban említett személyes joga szerinti hasonló 
bűncselekményekről is nyilatkozik, 

 

 a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány III. részének 
„B” szakasza kitöltésével nyilatkozik azzal, hogy csak az egy évnél régebben lejárt 
adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulék tartozást és a tartozás lejártának 
időpontját kötelező feltüntetni, 
 

 a Kbt. 62. § (1) bekezdés c), d), h)-j) és m) pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány 
III. része „C” szakaszának vonatkozó pontjai kitöltésével nyilatkozik, 
 

 a Kbt. 62. § (1) bekezdés e)-g), k), l) p) és q) pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány 
III. részének „D” szakaszában a vonatkozó pontok kitöltésével nyilatkozik, 
 

 a Kbt. 62. § (1) bekezdés n)-o) pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány III. része „C” 
szakaszának vonatkozó pontja kitöltésével azzal, hogy ha a gazdasági szereplő 
bírságelengedésben részesült, vagy az ajánlat benyújtását megelőzően a jogsértést a 
Gazdasági Versenyhivatalnak bejelentette, ezt a tényt a formanyomtatványban feltünteti. 

 
Az EEKD-n kívül azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság 
igazolásában a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, 
hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső 
alvállalkozót.  

Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával az 
ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének. 

 
 
 
 
 



 
 

IV. rész: Kiválasztási szempontok 
 
Műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmények előzetes igazolása:  
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése értelmében ajánlatkérő elfogadja az 
érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, az alkalmassági követelményeket nem 
kell a formanyomtatványban feltüntetni.  
Vagyis gazdasági szereplőnek a IV.rész "alfa" mezőt kell kitöltenie anélkül, hogy a IV. rész 
bármely további szakaszát ki kellene töltenie. 
 
 

Gazdasági szereplőknek az EEKD-ban a következőket is meg kell jelölniük 
 
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése értelmében, ha a az ajánlatkérő a Kbt. 69. 
§ (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát, 
valamint az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek ezen 
adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő részeiben - azon 
adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az 
ajánlatkérő számára e rendelet előírja. 
 
A gazdasági szereplőknek a formanyomtatványban fel kell tüntetniük azt is, hogy a kizáró okok 
tekintetében a későbbiekben a Kbt. 69. § előírásai szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely 
szerv jogosult.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



1. számú dokumentum 
FELOLVASÓ LAP 

 
 
 
Ajánlattevő neve: 
 
Ajánlattevő székhelye:  

A közbeszerzési eljárás tárgya: Gépjárművek beszerzése a Békés Megyei Kormányhivatal 
részére 

 
 

1. rész: Alsó középkategóriás személygépjármű 

Azon főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempont (részszempontok) alapján értékelésre 
kerülnek:  

 

1. Ajánlati ár       bruttó …….…………….. Ft 
        (bruttó ár összesen) 
2. Minőségi kritériumok      

2.1. alsó középkategóriás személygépjármű  
vegyes átlagfogyasztás (100 km/l) (ajánlati elem min. 
értéke 6,5 l/100km, max. értéke 7,5 l/100 km) 

 
…….… liter/100 km 

 

 

 

2. rész: Kisbusz 

Azon főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempont (részszempontok) alapján értékelésre 
kerülnek:  

 

1. Ajánlati ár       bruttó …….…………….. Ft 
        (bruttó ár összesen) 
2. Minőségi kritériumok      

2.1. kisbusz vegyes átlagfogyasztás (100 km/l)  
(ajánlati elem min. értéke 5,8 l/100km, 
max. értéke 7,0 l/100 km)   
 

 
…….… liter/100 km 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



3. rész: Kis kompakt SUV összkerékmeghajtású, Kis-kompakt SUV első kerék 
meghajtású gépjármű 

Azon főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempont (részszempontok) alapján értékelésre 
kerülnek:  

 

1. Ajánlati ár       bruttó …….…………….. Ft 
        (bruttó ár összesen) 
2. Minőségi kritériumok      

2.1. kis-kompakt SUV összkerékmeghajtású  
gépjármű vegyes átlagfogyasztás (100 km/l) 
(ajánlati elem min. értéke 5,8 l/100km,  
max. értéke 7,0 l/100km) 

 
…….… liter/100 km 

2.2. kis-kompakt SUV első kerék meghajtású 
gépjármű vegyes átlagfogyasztás (100 km/l) 
(ajánlati elem min. értéke 5,5 l/100km,  
max. értéke 7,0 l/100km) 

 
…….… liter/100 km 

 

 

4. rész: Kisautó 

Azon főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempont (részszempontok) alapján értékelésre 
kerülnek:  

 

1. Ajánlati ár       bruttó …….…………….. Ft 
        (bruttó ár összesen) 
2. Minőségi kritériumok      

2.1. kisautó vegyes átlagfogyasztás (100 km/l)  
(ajánlati elem min. értéke 4,5 l/100km, 
max. értéke 5,8 l/100 km)   
 

 
…….… liter/100 km 

 

 

Kelt: 

………..………………. 

(cégszerű aláírás) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő adatát fel kell tüntetni a felolvasólapon és 
minden ajánlattevőnek cégszerűen alá kell írnia! 



 
 

2. számú dokumentum 
KERESKEDELMI AJÁNLAT 

 
 
Alulírott…………………………………………….(név), mint a (ajánlattevő  
megnevezése,székhelye)………………………………………………………………………………
……………… cégjegyzésre jogosult/meghatalmazással igazolt képviselője1  kijelentem, hogy 
amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, az ajánlati felhívásban és 
közbeszerzési dokumentumokban foglalt adásvételt szerződésszerűen teljesítjük az alábbi 
pénzügyi feltételekkel: 

 
1. rész tekintetében 

 

 
Megajánlott 

gépjármű 
gyártmánya 

Megajánlott 
gépjármű 

modell 

Megajánlott 
gépjármű 

felszereltségi 
szintje 

db 
bruttó 

egységár 
Ft/db2 

bruttó ár 
Ft 

Alsó 
középkategóriás 
személygépjármű  

 
 

  
 
11 db 

 

 
 

…Ft/db 

 
 

….Ft 

Összesen  
 

 

  
 

 

 
 

 
……..Ft3 

(bruttó ár 
összesen) 

 

 

 

Kelt: 
 

….....….…………………………………… 
        cégszerű aláírás 
 

 

 

 

 

 

 

 

1a megfelelő aláhúzandó 

2a bruttó árnak valamennyi, a közbeszerzési dokumentumokban megadott költséget, árelemet 
tartalmaznia kell 
3 Felolvasólapon ezt az összeget szükséges feltüntetni. 
 

 

 



 

 

KERESKEDELMI AJÁNLAT 
 

 
Alulírott…………………………………………….(név), mint a (ajánlattevő  
megnevezése,székhelye)………………………………………………………………………………
……………… cégjegyzésre jogosult/meghatalmazással igazolt képviselője1  kijelentem, hogy 
amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, az ajánlati felhívásban és 
közbeszerzési dokumentumokban foglalt adásvételt szerződésszerűen teljesítjük az alábbi 
pénzügyi feltételekkel: 
 

2. rész tekintetében 
 

 
Megajánlott 

gépjármű 
gyártmánya 

Megajánlott 
gépjármű 

modell 

Megajánlott 
gépjármű 

felszereltségi 
szintje 

db 
Bruttó 

egységár 
Ft/db2 

Bruttó ár 
összesen 

Ft 

Kisbusz 
 

 
 

  

 
1 db 

 

 
….Ft/db 

 

 
…Ft 

Összesen  
 

 

  
 

 

 
 

 
……..Ft3 

(bruttó ár 
összesen) 

 

 

Kelt: 
 

….....….…………………………………… 
        cégszerű aláírás 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1a megfelelő aláhúzandó 

2a bruttó árnak valamennyi, a közbeszerzési dokumentumokban megadott költséget, árelemet 
tartalmaznia kell 
3 Felolvasólapon ezt az összeget szükséges feltüntetni. 
 

 



 
KERESKEDELMI AJÁNLAT 

 
 
Alulírott…………………………………………….(név), mint a (ajánlattevő  
megnevezése,székhelye)………………………………………………………………………………
……………… cégjegyzésre jogosult/meghatalmazással igazolt képviselője1  kijelentem, hogy 
amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, az ajánlati felhívásban és 
közbeszerzési dokumentumokban foglalt adásvételt szerződésszerűen teljesítjük az alábbi 
pénzügyi feltételekkel: 
 

3. rész tekintetében 
 

 
Megajánlott 

gépjármű 
gyártmánya 

Megajánlott 
gépjármű 

modell 

Megajánlott 
gépjármű 

felszereltségi 
szintje 

db 
Bruttó 

egységár 
Ft/db2 

Bruttó ár 
összesen 

Ft 

Kis kompakt SUV 
összkerékmeghajt
ással  
 

 
 

  

 
6 db 

 

 
….Ft/db 

 

 
…Ft 

Kis-kompakt SUV 
első kerék 
meghajtással  

 
 

  
 

1 db 

 

….Ft/db 
 

 
 

…Ft 

Összesen  
 

 

  
7 db 

 

 
 

 
……..Ft3 

(bruttó ár 
összesen) 

 

 

Kelt: 
 

….....….…………………………………… 
        cégszerű aláírás 
 

 

 

1a megfelelő aláhúzandó 

2a bruttó árnak valamennyi, a közbeszerzési dokumentumokban megadott költséget, árelemet 
tartalmaznia kell 
3 Felolvasólapon ezt az összeget szükséges feltüntetni. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
KERESKEDELMI AJÁNLAT 

 
 
Alulírott…………………………………………….(név), mint a (ajánlattevő  
megnevezése,székhelye)………………………………………………………………………………
……………… cégjegyzésre jogosult/meghatalmazással igazolt képviselője1  kijelentem, hogy 
amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, az ajánlati felhívásban és 
közbeszerzési dokumentumokban foglalt adásvételt szerződésszerűen teljesítjük az alábbi 
pénzügyi feltételekkel: 
 

4. rész tekintetében 
 

 
Megajánlott 

gépjármű 
gyártmánya 

Megajánlott 
gépjármű 

modell 

Megajánlott 
gépjármű 

felszereltségi 
szintje 

db 
Bruttó 

egységár 
Ft/db2 

Bruttó ár 
összesen 

Ft 

Kisautó 
 

 
 

  

 
4 db 

 

 
….Ft/db 

 

 
…Ft 

Összesen  
 

 

  
 

 

 
 

 
……..Ft3 

(bruttó ár 
összesen) 

 

 

Kelt: 
 

….....….…………………………………… 
        cégszerű aláírás 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1a megfelelő aláhúzandó 

2a bruttó árnak valamennyi, a közbeszerzési dokumentumokban megadott költséget, árelemet 
tartalmaznia kell 
3 Felolvasólapon ezt az összeget szükséges feltüntetni. 
 

 
 
 
 



 
3. számú dokumentum 

 
ADATLAP 

 
 
A közbeszerzési eljárás tárgya: Gépjárművek beszerzése a Békés Megyei Kormányhivatal 
részére 
 
Ajánlattevő adatai1: 
 
Ajánlattevő neve: 
 
Ajánlattevő székhelye: 
 
Belföldi adószáma: 
 
Képviselő neve: 
 
 
A kapcsolattartó adatai2: 
 
Kapcsolattartó személy neve: 
 
Kapcsolattartó személy telefon vagy mobil száma: 
 
Kapcsolattartó személy faxszáma: 
 
Kapcsolattartó személy e-mail címe: 
 
 
 
 
 
Kelt: 
 
 
 
 

….....….…………………………………… 
         cégszerű aláírás 
 
 
 
 
 
 
1Közös ajánlattétel esetén a valamennyi közös ajánlattevőre vonatkozóan meg kell adni, szabadon 
másolható a szükséges számban.  

2Közös ajánlattétel esetén kérjük, egyetlen kapcsolattartót megadni szíveskedjenek. 
 

 



 

 
4. számú dokumentum 

NYILATKOZAT 
a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint  

 
 

………..közbeszerzési rész tekintetében 
 
 
Alulírott…………………………………………….(név), mint a (ajánlattevő  
megnevezése,székhelye)………………………………………………………………………………
……………… cégjegyzésre jogosult/meghatalmazással igazolt képviselője1  a Békés Megyei 
Kormányhivatal ajánlatkérő által indított „Gépjárművek beszerzése a Békés Megyei Kormányhivatal 
részére”tárgyú közbeszerzési eljárásban 
 

az alábbi nyilatkozatot tesszük 
 

Kijelentjük, hogy a közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásában, valamint a közbeszerzési 
dokumentumokban meghatározott követelményeket megismertük, és azokat változtatás nélkül 
elfogadjuk, továbbá az eljárás során keletkezett egyéb, közbeszerzési dokumentumok szerint 
ajánlatot teszünk az ajánlatunkban rögzített ajánlati áron.  
 
Elfogadjuk, hogy amennyiben ajánlatunk olyan kitételt tartalmaz, ami ellentétben van a 
közbeszerzési dokumentumokkal, vagy azok bármely feltételével, akkor az ajánlatunk érvénytelen. 
 
Nyertességünk esetén készek és képesek vagyunk az ajánlatunkban, valamint a felhívásban, a 
közbeszerzési dokumentumokban és a közbeszerzési eljárás során keletkezett egyéb iratokban 
előírt feltételeknek megfelelően a szerződés megkötésére és teljesítésére, nyertességünk esetén 
vállaljuk a felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a közbeszerzési eljárás során 
keletkezett egyéb iratokban előírt feltételeknek megfelelően a szerződés megkötését. 
 
 

Kelt:  

 

 

….....….…………………………………… 
                                                                                              cégszerű aláírás    

   

 

 

 

 

A NYILATKOZATOT RÉSZENKÉNT KÉRJÜK BENYÚJTANI! 

1a megfelelő aláhúzandó 



 

 

5. számú dokumentum  
 

NYILATKOZAT 
 

a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján 
 

 
………..közbeszerzési rész tekintetében 

 
 
 
 
Alulírott………………………(név) mint a(z)…………………………(ajánlattevő 
megnevezése,székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője/ meghatalmazással igazolt képviselője1 a 
Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően  
 

n y i l a t k o z o m, 
 
Békés Megyei Kormányhivatal ajánlatkérő által indított „Gépjárművek beszerzése a Békés Megyei 
Kormányhivatal részére” tárgyú közbeszerzési eljárásban, hogy a szerződés teljesítéséhez nem 
veszünk igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá eső 
alvállalkozót. 
 
 
 
Kelt: 
 
 
 
 
 ………………………………. 
  cégszerű aláírás 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1A megfelelő aláhúzandó 
 

Közös ajánlattétel esetén ajánlattevőnként külön-külön kell nyilatkozni 
 



 
 
 

6. számú dokumentum 

NYILATKOZAT 
változásbejegyzési kérelem benyújtásáról 

 
 
 
 
Alulírott ....................................................., mint a(z) …..........................................................(ajánlattevő 
megnevezése, székhelye) cégjegyzésre jogosult képviselője / meghatalmazással igazolt képviselője1 
 

 
nyilatkozom, 

 
hogy a cégbíróság előtt módosító változásbejegyzési eljárás van folyamatban, ezért a 
változásbejegyzésre vonatkozó elektronikus kérelem kinyomtatott változatát, valamint a 
cégbíróság által a kérelemről kiállított elektronikus tanúsítvány kinyomtatott változatát, illetőleg a 
visszaigazolásának érkeztetett példánya másolatát az ajánlathoz csatolom. 
 
 
Kelt:  
  
 
 
 
 …………………………………………. 
 (cégszerű aláírás) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1A megfelelő aláhúzandó 



7. számú dokumentum 
NYILATKOZAT 

amennyiben változásbejegyzési kérelem nem került benyújtásra  
 
 
 
 
Alulírott ...................................................., mint a(z) ............................................................... 
…..........................................................(ajánlattevő megnevezése, székhelye)  cégjegyzésre jogosult 
képviselője / meghatalmazással igazolt képviselője1 
 

nyilatkozom, 
 
 
hogy a cégbíróság előtt módosító változás-bejegyzési eljárás nincs folyamatban, illetőleg 
nem került benyújtásra adatváltozás bejegyzési kérelem. 
 
 
 
 
Kelt:  
 
 
 
 
 …………………………………………. 
 (cégszerű aláírás) 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1A megfelelő aláhúzandó 
 



8. számú dokumentum 

 

NYILATKOZAT A KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁSOKRÓL 
 

 

Alulírott...................................................., mint a(z) ............................................................... 

…..........................................................(ajánlattevő megnevezése, székhelye)  cégjegyzésre jogosult 

képviselője/ meghatalmazással igazolt képviselője1 kijelentem, hogy a Békés Megyei 

Kormányhivatal ajánlatkérő által indított „Gépjárművek beszerzése a Békés Megyei Kormányhivatal 

részére” tárgyú közbeszerzési eljárásban ….. számú, valamennyi az eljárás során kibocsátott 

kiegészítő tájékoztatást átvettem/letöltöttem  és jelen ajánlattétel elkészítése során azokat 

figyelembe vettem. 

 

 

 

Kelt: 

 

 

 

 

 

……………………………… 

cégszerű aláírás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1A megfelelő aláhúzandó 



 
9. számú dokumentum 

 

NYILATKOZAT A PAPÍR ALAPON ÉS ELEKTRONIKUSAN BENYÚJTOTT AJÁNLAT 

EGYEZŐSÉGÉRŐL 

 

 

Alulírott ...................................................., mint a(z) ............................................................... 
…..........................................................(ajánlattevő megnevezése, székhelye)  cégjegyzésre jogosult 
képviselője/ meghatalmazással igazolt képviselője1 kijelentem, hogy a Békés Megyei 
Kormányhivatal ajánlatkérő által indított  „Gépjárművek beszerzése a Békés Megyei Kormányhivatal 
részére” tárgyú közbeszerzési eljárásban az általunk papír alapon és elektronikusan 
CD/DVD/PENDRIVE* adathordozón pdf formátumban benyújtott ajánlat egymással 
megegyezik. 

Tudomásul veszem, hogy az ajánlatkérő az elbírálása során, a papír alapon benyújtott ajánlatot 

veszi alapul. 

A papír alapon és elektronikusan benyújtott ajánlat egyezőségéért felelősséget vállalok. 

 

 

 

Kelt: 

 

 

 

 

 

 
……………………………… 

cégszerű aláírás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1A megfelelő aláhúzandó 
 
 



 

10. számú dokumentum 

 

 

Cégszerűen aláíró személy(ek) aláírási címpéldánya, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) 
bekezdés szerinti aláírás-mintája egyszerű másolatban. A cégkivonatban nem szereplő 

kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat 
aláírására vonatkozó írásos meghatalmazás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11. számú dokumentum 
 

NYILATKOZAT 
közös ajánlattétel esetén  

 
 
Alulírott cégjegyzésre jogosult személyek nyilatkozunk, hogy a Békés Megyei Kormányhivatal 
ajánlatkérő által indított „Gépjárművek beszerzése a Békés Megyei Kormányhivatal részére” tárgyú 
közbeszerzési eljárásban a(z) ……….…………………………… (megnevezés, székhely), 
valamint a(z) ………………………………………… (megnevezés, székhely) gazdasági 
szereplők a Kbt. 35. §-a alapján …………rész vonatkozásában közös ajánlatot nyújtunk be. 
 
A Kbt. 35. § (2) bekezdése szerint a közbeszerzési eljárás során a közös ajánlattevők képviseletét 
a …………………………. (cégnév) …………………………(székhely) vállalja. 
 
Közös akarattal nyilatkozunk, hogy az eljárás során a közös ajánlattevők kizárólagos 
képviseletére, a közös ajánlattevők nevében kötelezettségvállalásra, hatályos jognyilatkozat 
tételére, a vitás kérdésekben való döntésre, a közös ajánlattevők vezető tag (cég neve, cégjegyzésre 
jogosult) …………………………..képviselője teljes joggal jogosult. 
 
A kijelölt képviselő kapcsolattartási adatai: 
Név: 
Beosztás: 
Telefonszám: 
Fax-szám: 
E-mail cím: 
 
Ezúton nyilatkozunk továbbá arról, hogy a szerződés teljesítéséért egyetemleges 
felelősséget vállalunk, és tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlattétel esetén a közös 
ajánlattevők személye nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött 
szerződés teljesítése során.  
 
A szerződés teljesítése során végzett feladatok megosztásával kapcsolatos hatáskörök 
bemutatását, a teljesítés megoszlásának és az ellenszolgáltatásból a feleket megillető részesedés 
százalékos arányát, az együttműködésről szóló megállapodás tartalmazza, melyet az 
ajánlatunkhoz csatolunk.  
 
 
Kelt: 
 
 
 ……………………………… ……………………………… 
 (cégszerű aláírás) (cégszerű aláírás) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

12. számú dokumentum 
 

NYILATKOZAT a Kbt. 65. § (7) bekezdésére vonatkozóan 
 

………..közbeszerzési rész tekintetében 
 

 
 

Alulírott ...................................................., mint a(z) ............................................................... 
…..........................................................(ajánlattevő megnevezése, székhelye)  cégjegyzésre jogosult 
képviselője / meghatalmazással igazolt képviselője1 a Kbt. 65. § (7) bekezdésének megfelelően  
 

nyilatkozom, 
 
hogy a Békés Megyei Kormányhivatal ajánlatkérő által indított „Gépjárművek beszerzése a Békés 
Megyei Kormányhivatal részére”  tárgyú közbeszerzési eljárásban előírt alkalmassági követelmények 
igazolására az alábbi kapacitást nyújtó szervezet bevonásával az alábbi körben kerül sor.   

 

Az adott alkalmassági követelmény 
[Az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának 

megjelölése] 

A szervezet/személy neve és székhelye 
amelynek/akinek a kapacitására 

támaszkodva kíván ajánlattevő az adott 
feltételnek megfelelni 

 
 

 
 

 
 

 

 
Kelt: 
 
     
  ……………………………… 

(cégszerű aláírás 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A NYILATKOZATOT RÉSZENKÉNT KÉRJÜK BENYÚJTANI! 

1A megfelelő aláhúzandó 

 
13. számú dokumentum 



 
Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben vagy előszerződésben 
vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirata, amely alátámasztja, hogy a szerződés 
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződésteljesítésnek 

időtartama alatt 
(adott esetben) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Előszerződés  

(ajánlott minta) 

 
 
amely létrejött egyrészről 
név:  
székhely:  
cégjegyzékszám:  
adószám:  
képviselő:  
mint ajánlattevő (a továbbiakban: Ajánlattevő) 
 
másrészről: 
 
név: 
székhely:  
cégjegyzékszám:  
adószám:  
képviselő:  
 
mint kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet (a továbbiakban: Kapacitást rendelkezésre bocsátó 
szervezet) között az alábbiak szerint : 
 

Előszerződés lényeges feltételei 
 

1. A Felek kölcsönösen szerződéskötési kötelezettséget vállalnak egymással szemben, amennyiben a Békés 
Megyei Kormányhivatal, mint Ajánlatkérő által indított „Gépjárművek beszerzése a Békés Megyei Kormányhivatal 
részére” tárgyú közbeszerzési eljárásában, Ajánlattevőt, mint nyertes ajánlattevőt kihirdetik, tekintettel arra, 
hogy Ajánlattevő az eljárásban előírt ..................1.alkalmassági követelménynek való megfeleléséhez a 
Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetet igénybe veszi. 
 
2. Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet jelen előszerződés aláírásával kötelezettséget vállal, hogy a 
szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének 
időtartama alatt, továbbá kijelenti, hogy az Ajánlattevő nyertessége esetén részt vesz a fent említett 
közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerződés teljesítésében. 
 
Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet vállalja, hogy:  
2.1. Elvégzendő feladatok leírása2:………………….. 
 
2.2. A megkötött szerződés teljesítéséhez az alábbi erőforrásokat rendelkezésre bocsátja: 
………………………………. 
……………………………….stb.  
 
 
3. Jelen előszerződés alapján mindkét felet terhelő szerződéskötési kötelezettség jön létre, abban az 
esetben, ha az Ajánlattevő a közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlatot tesz. Amennyiben Ajánlattevő a 
fenn hivatkozott közbeszerzési eljárásban nem nyer, úgy a szerződő felek között a szerződéskötési 
kötelezettség megszűnik. 
 
 

 

 

 

1 az eljárást megindító felhívásban előírt alkalmasság megjelölése 
2 a Kbt. 65. § (7) bekezdése vonatkozásában az alkalmasság igazolásához kapacitást biztosító más szervezetről szóló nyilatkozattal 
összhangban  

 



4. Felek tudomásul veszik, amennyiben a jelen közbeszerzési eljárásban megnevezett gépjárművek 
szállításának ellátására irányuló szerződést Ajánlattevő nyertesként az Ajánlatkérővel megköti, Ajánlattevő 
a Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetet a Kbt. 138. § (2) bekezdése alapján a Kbt. 65. § (7) 
bekezdése szerint a jelen előszerződésben foglaltaknak megfelelően, valamint az előszerződés 2. pontjában 
foglalt esetekben és módon köteles a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítése 
során igénybe venni.  
 
5. A jelen szerződésben nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. és a 
magyar jog egyéb rendelkezései az irányadóak. 
 
6. A Szerződő Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag írták alá. 
A szerződés kettő (2) darab eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban készült, amelyekből 
egy-egy példány illeti a Szerződő feleket. 
 
 
Keltezés:  
 
 
…………………………… ………………………………… 
           Cégszerű aláírás Cégszerű aláírás 
             (Ajánlattevő) (Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet) 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. számú dokumentum  
 

NYILATKOZAT ÜZLETI TITOKRÓL 
(adott esetben) 

…..közbeszerzési rész tekintetében  
 

Alulírott ...................................................., mint a(z) ............................................................... 
…..........................................................(ajánlattevő megnevezése, székhelye)  cégjegyzésre jogosult 
képviselője/ meghatalmazással igazolt képviselője1 a Békés Megyei Kormányhivatal ajánlatkérő 
által indított „Gépjárművek beszerzése a Békés Megyei Kormányhivatal részére”  tárgyú közbeszerzési 
eljárásban ezúton  
 

nyilatkozom, 
 
hogy az ajánlatban/ hiánypótlásban/ felvilágosításban/a 72. § szerinti indokolásban2 az alábbi 
oldalakon a Kbt. 44. §-ában foglaltaknak megfelelően, elkülönítetten elhelyezett iratok, a Pkt. 
2:47. § szerinti üzleti titkot tartalmaznak, melyek nyilvánosságra hozatalát ezennel megtiltom:  
 
….. - ….. oldal(ak)  
 
 
Tudomásul veszem, hogy az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat 
tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala üzleti tevékenységünk szempontjából aránytalan 
sérelmet okozna.  
A Kbt. 44. § (1) bekezdése figyelembe vételével az alábbiak szerint indokoljuk, hogy az üzleti 
titkot tartalmazó iratban található információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen 
módon okozna számunkra aránytalan sérelmet:  
 
Dokumentum megjelölése:………………………………………………………………    
Konkrét indokolás…………………………………………………………………………… 
Az üzleti tevékenység szempontjából valószínűsíthető sérelem leírása: ……………….  
 
stb….  
 
 
 
Kelt:   
 
 
 
 
 
        …………………………… 
         cégszerű aláírás 
 

 
1A megfelelő aláhúzandó 
2 A megfelelő aláhúzandó 
 
 
 
 



15. számú dokumentum 
SZAKMAI AJÁNALAT 

 
 

1. rész: Alsó középkategóriás személygépjármű  
 

„A” „B” 

MŰSZAKI FELTÉTELEK AJÁNLAT 

Meghajtás: első kerék igen/nem 

Karosszéria: 4 ajtós igen/nem 

Hengerűrtartalom: ≥1598 cm3 ..............cm3 

Teljesítmény: ≥ 84 kW ..............kW 

Tengelytáv: ≥ 2710 mm ..............mm 

Ülések száma: 5 db igen/nem 

Magasság: ≥ 1430 mm ..............mm 

Hosszúság: ≥ 4630 mm ..............mm 

Csomagtartó mérete: ≥ 500 l ..............l 

Sebességváltó: manuális igen/nem 

Abroncs mérete: R16 igen/nem 

Vegyes átlagfogyasztás: ≤ 7,5 (100 km/l)   ................(100 km/l)   

Biztonság, vagyonvédelem, 
környezetvédelem: 

 

- blokkolásgátló: igen/nem 

- keréknyomás-ellenőrzés: igen/nem 

- Harmadik hátsó féklámpa: igen/nem 

- Vészfék-rásegítő rendszer: igen/nem 

- vezető- és utasoldali légzsák: igen/nem 

- kikapcsolható utasoldali frontlégzsák: igen/nem 

- Oldallégzsákok elől: igen/nem 

- biztonsági öv bekapcsolására figyelmeztető 
jelzés: 

igen/nem 

- ISOFIX rendszer: igen/nem 

- menetstabilizátor: igen/nem 

- emelkedőn elindulást segítő rendszer: igen/nem 

- magasságban állítható első fejtámlák: igen/nem 

- magasságban állítható első biztonsági övek:
  

igen/nem 

- magasságban állítható hátsó fejtámlák: igen/nem 

- indításgátló: igen/nem 

- távirányítós központi zár: igen/nem 

- Emissziós szabvány: EURO 6 igen/nem 



Kényelem:  
 

- első impulzív elektromos ablakok: igen/nem 

- hátsó elektromos ablakemelők: igen/nem 

- Piperetükör a napellenzőben: igen/nem 

- Osztottan dönthető hátsó üléstámla: igen/nem 

- magasságban állítható vezetőülés: igen/nem 

- tempomat sebességszabályozó: igen/nem 

- elektromos állítható és fűthető külső tükrök: igen/nem 

- fűthető hátsó szélvédő: igen/nem 

- halogén lámpák: igen/nem 

- 12 V-os csatlakozó elöl: igen/nem 

- Klímaberendezés: igen/nem 

külső-belső elemek:  
 

- LED nappali menetfény: igen/nem 

- bluetooth rádió, minimum 4 hangszóró: igen/nem 

- normál kormánykerék: igen/nem 

- dísztárcsa: igen/nem 

- színezett üvegek: igen/nem 

- sötét textil kárpitozás: igen/nem 

- szín: fehér igen/nem 

kötelező kiegészítő tartozékok:  

- ködfényszóró: igen/nem 

- teljes értékű pótkerék: igen/nem 

- üzembe helyezés: igen/nem 

- forgalomba helyezés: igen/nem 

- garancia: ≥ 5 év vagy 100.000 km ......................... 

- szervizkönyv igen/nem 

 
Kelt: 
 

….....….…………………………………… 
         cégszerű aláírás 



SZAKMAI AJÁNALAT 
 

 
2. rész: Kisbusz 

 

„A” „B” 

MŰSZAKI FELTÉTELEK AJÁNLAT 

Meghajtás: első kerék igen/nem 

Hengerűrtartalom: ≥1598 cm3 ..............cm3 

Teljesítmény: ≥ 92 kW ..............kW 

Tengelytáv: ≥ 3400 mm ..............mm 

Ülések száma: 9 db igen/nem 

Magasság: ≥ 1953 mm ..............mm 

Hosszúság: ≥ 5400 mm ..............mm 

Sebességváltó: manuális igen/nem 

Abroncs mérete: R16 igen/nem 

Vegyes átlagfogyasztás: ≤ 7,0 (100 km/l)   ................(100 km/l)   

Biztonság, vagyonvédelem, 
környezetvédelem: 

 

- menetstabilizátor és kipörgésgátó: igen/nem 

- keréknyomás-ellenőrzés: igen/nem 

- blokkolásgátló: igen/nem 

- nappali menetfény: igen/nem 

- ISOFIX ülésrögzítési pont: igen/nem 

- vezető- és utasoldali légzsák: igen/nem 

- Emissziós szabvány: EURO 6 igen/nem 

Kényelem:  
 

- Klímaberendezés elöl-hátul, kiegészítő 
fűtéssel: 

igen/nem 

- MP3 Bluetooth rádió: igen/nem 

- elektromos fűthető külső tükrök:   

- központizár: igen/nem 

- hátsó ablaktörlő: igen/nem 

- fűthető hátsó ablaküveg: igen/nem 

- elektromos ablakemelő: igen/nem 

- Stop-Start rendszer: igen/nem 

- vezetőülés könyöktámasszal: igen/nem 

- 2 személyes fix utasülés deréktámasszal: igen/nem 



külső-belső elemek:  
 

- Szín: szürke metál fényezés ....................... 

- gumipadló a raktérben: igen/nem 

- oldalfal a harmadik üléssorban, teljesen 
üvegezett: 

igen/nem 

- Szinezett üvegek: igen/nem 

- jobboldali üvegezett tolóajtó: igen/nem 

- 180 °-ban nyitható, üvegezett hátsó ajtók: igen/nem 

- Magasságban állítható 3 személyes üléspad a 
második üléssorban: 

igen/nem 

kötelező kiegészítő tartozékok:  

- ködfényszóró: igen/nem 

- Téli gumiabroncs felnivel: (215/65R16) igen/nem 

- Tolatóradar: igen/nem 

- Tempomat: igen/nem 

- teljes értékű pótkerék: igen/nem 

- üzembe helyezés: igen/nem 

- forgalomba helyezés: igen/nem 

- garancia: ≥ 5 év vagy 100.000 km ......................... 

- szervizkönyv: igen/nem 

 
 
 

Kelt: 
 
 
 

….....….…………………………………… 
         cégszerű aláírás 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SZAKMAI AJÁNALAT 
 

 
3. rész: Kis kompakt SUV összkerékmeghajtással 

 

„A” „B” 

MŰSZAKI FELTÉTELEK AJÁNLAT 

Meghajtás: 4 x 4 (összkerékhajtás) igen/nem 

Kis-kompakt kialakítás (5 ajtós): igen/nem 

Hengerűrtartalom: ≥1586 cm3 ..............cm3 

Teljesítmény: ≥ 88 kW ..............kW 

Tengelytáv: ≥ 2500 mm ..............mm 

Ülések száma: 5 db igen/nem 

Saját tömege: ≥ 1160 kg ..............kg 

Magasság: ≥ 1600 mm ..............mm 

Szélesség: ≥ 1770 mm ..............mm 

Hosszúság: ≥ 4280 mm ..............mm 

Sebességváltó: manuális igen/nem 

Abroncs mérete: R16 igen/nem 

Vegyes átlagfogyasztás: ≤ 7,0 (100 km/l)   ................(100 km/l)   

Biztonság, vagyonvédelem, 
környezetvédelem: 

 

- ABS - Elektronikus fékerő-elosztóval: igen/nem 

- Elektronikus Menetstabilizáló Rendszer 
(ESP): 

igen/nem 

- Hegymeneti elindulássegítő: igen/nem 

- Távirányítós központi zár: igen/nem 

- Indításgátló: igen/nem 

- Riasztó: igen/nem 

- Start-Stop rendszer: igen/nem 

- Emissziós szabvány: EURO 6 igen/nem 

Kényelem:  
 

- Fényszórómagasság-állítás:  igen/nem 

- Klímaberendezés: igen/nem 

- Szervokormány: igen/nem 

- Elektromos első ablakemelők:  igen/nem 

- Elektromosan állítható tükör: igen/nem 

- Kormánykerékről vezérelhető 
audiorendszer: 

igen/nem 

- Ülésmagasság állítás első üléseknél: igen/nem 



külső-belső elemek:  
 

- Defektjavító készlet:  igen/nem 

- Szinezett üvegezés: igen/nem 

kötelező kiegészítő tartozékok:  

- üzembe helyezés: igen/nem 

- forgalomba helyezés: igen/nem 

- garancia: ≥ 3 év vagy 100.000 km ......................... 

- szervizkönyv: igen/nem 

 
 

Kis kompakt SUV első kerék meghajtással 
 

„A” „B” 

MŰSZAKI FELTÉTELEK AJÁNLAT 

Kis-kompakt kialakítás (5 ajtós): igen/nem 

Hengerűrtartalom: ≥1586 cm3 ..............cm3 

Teljesítmény: ≥ 88 kW ..............kW 

Tengelytáv: ≥ 2500 mm ..............mm 

Ülések száma: 5 db igen/nem 

Saját tömege: ≥ 1075 kg ..............kg 

Magasság: ≥ 1600 mm ..............mm 

Szélesség: ≥ 1770 mm ..............mm 

Hosszúság: ≥ 4280 mm ..............mm 

Sebességváltó: manuális igen/nem 

Abroncs mérete: R16 igen/nem 

Vegyes átlagfogyasztás: ≤ 7,0 (100 km/l)   ................(100 km/l)   

Biztonság, vagyonvédelem, 
környezetvédelem: 

 

- ABS - Elektronikus fékerő-elosztóval: igen/nem 

- Elektronikus Menetstabilizáló Rendszer 
(ESP): 

igen/nem 

- Távirányítós központi zár: igen/nem 

- Indításgátló: igen/nem 

- Riasztó: igen/nem 

- Start-Stop rendszer: igen/nem 

- Emissziós szabvány: EURO 6 igen/nem 

Kényelem:  
 

- Fényszórómagasság-állítás:  igen/nem 



- Klímaberendezés: igen/nem 

- Szervokormány: igen/nem 

- Magasságban állítható vezetőülés: igen/nem 

- Elektromos első ablakemelők:  igen/nem 

- Elektromosan állítható tükör: igen/nem 

- Kormánykerékről vezérelhető 
audiorendszer: 

igen/nem 

- Ülésmagasság állítás  igen/nem 

külső-belső elemek:  
 

- Defektjavító készlet 
 

- Szinezett üvegezés: 

igen/nem 
 

igen/nem 

- Téli gumiabroncs felnivel: igen/nem 

- Szín: fehér igen/nem 

kötelező kiegészítő tartozékok:  

- üzembe helyezés: igen/nem 

- forgalomba helyezés: igen/nem 

- garancia: ≥ 3 év vagy 100.000 km ......................... 

- szervizkönyv: igen/nem 

 
 
 
 

Kelt: 
 
 
 

….....….…………………………………… 
         cégszerű aláírás 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SZAKMAI AJÁNALAT 
 

 
4. rész: Kisautó 

 

„A” „B” 

MŰSZAKI FELTÉTELEK AJÁNLAT 

Kis-kompakt kialakítás: (5 ajtós) igen/nem 

Meghajtás: első kerék igen/nem 

Hengerűrtartalom: ≥1242 cm3 ..............cm3 

Teljesítmény: ≥ 66 kW ..............kW 

Tengelytáv: ≥ 2510 mm ..............mm 

Ülések száma: 5 db igen/nem 

Megengedett össztömege: ≥ 1405 kg ..............kg 

Magasság: ≥ 1455 mm ..............mm 

Szélesség: ≥ 1695 mm ..............mm 

Hosszúság: ≥ 4000 mm ..............mm 

Sebességváltó: manuális igen/nem 

Abroncs mérete: R15 igen/nem 

Vegyes átlagfogyasztás: ≤ 5,8 (100 km/l)   ................(100 km/l)   

Biztonság, vagyonvédelem, 
környezetvédelem: 

 

- ABS - Elektronikus fékerő-elosztóval: igen/nem 

- Elektronikus Menetstabilizáló Rendszer 
(ESP): 

igen/nem 

- Távirányítós központi zár: igen/nem 

- Indításgátló: igen/nem 

- Emissziós szabvány: EURO 6 igen/nem 

Kényelem:  
 

- Fényszórómagasság-állítás:  igen/nem 

- Manuális klímaberendezés: igen/nem 

- Szervokormány: igen/nem 

- Magasságban állítható vezetőülés:  

- Elektromos első ablakemelők:  igen/nem 

- Elektromosan állítható, fűthető  tükör: igen/nem 

- Állítható kormánykerék audio kapcsolókkal: igen/nem 

- Hátsó ülésen 60:40 arányban dönthető 
háttámla: 
 

igen/nem 

külső-belső elemek:  
 



- Defektjavító készlet:  igen/nem 

- Szinezett üvegezés: igen/nem 

- Szín: fehér igen/nem 

kötelező kiegészítő tartozékok:  

- üzembe helyezés: igen/nem 

- forgalomba helyezés: igen/nem 

- garancia: ≥ 3 év vagy 100.000 km ......................... 

- szervizkönyv: igen/nem 

 
 
 

Kelt: 
 
 
 

….....….…………………………………… 
         cégszerű aláírás 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

AZ EGYSÉGES EURÓPAI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM FORMANYOMTATVÁNYA 

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

…….közbeszerzési rész tekintetében 

Olyan közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az eljárást megindító felhívást az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában tették közzé, az I. részben előírt információ automatikusan beolvasásra kerül, 
feltéve, hogy a fent említett elektronikus ESPD-szolgáltatást1 használták az egységes európai 
közbeszerzési dokumentum kitöltéséhez. Az Európai Unió Hivatalos lapjában közzétett 
vonatkozó hirdetmény2 hivatkozási adatai: 

A Hivatalos Lap S sorozatának száma [S45], dátum [2018/03/06], [16] oldal,  
A hirdetmény száma a Hivatalos Lap S sorozatban:[ 2][ 0][1 ][8 ]/S [0 ][4][5]–[0][9][8][0] [0][5] 

Ha az eljárást megindító felhívás nem jelent meg az EU Hivatalos Lapjában, akkor az ajánlatkérő 
szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek kell kitöltenie az információt, amely lehetővé teszi 
a közbeszerzési eljárás egyértelmű azonosítását. 

Amennyiben nincs előírva hirdetmény közzététele az Európai Unió Hivatalos Lapjában, kérjük, 
hogy adjon meg egyéb olyan információt, amely lehetővé teszi a közbeszerzési eljárás egyértelmű 
azonosítását (pl. nemzeti szintű közzététel hivatkozási adata): [….] 

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

Az I. részben előírt információ automatikusan megjelenik, feltéve, hogy a fent említett ESPD-
szolgáltatást használják az egységes európai közbeszerzési dokumentum létrehozásához és 
kitöltéséhez. Ha nem, akkor ezt az információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie. 

A beszerző azonosítása3 Válasz: 

Név:  Békés Megyei Kormányhivatal 

Melyik beszerzést érinti? Válasz:  

A közbeszerzés megnevezése vagy rövid 
ismertetése4: 

Gépjárművek beszerzése a Békés Megyei 
Kormányhivatal részére 

Az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató 
ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám 
(adott esetben)5: 

- 

                                                 
1 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. 
2 Ajánlatkérő szervek részére: vagy az eljárást megindító felhívásként alkalmazott Előzetes tájékoztató, 
vagy Szerződési hirdetmény. 
Közszolgáltató ajánlatkérők részére: az eljárást megindító felhívásként alkalmazott Időszakos előzetes 
tájékoztató, Szerződési hirdetmény, vagy a Minősítési rendszer meglétéről szóló hirdetmény 
3 A vonatkozó hirdetmény I. szakaszának I.1 pontjából átmásolandó információ. Közös közbeszerzés esetén kérjük 
feltüntetni minden résztvevő beszerző nevét. 
4 Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 és II.1.3 pontját. 
5 Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 pontját. 



Az egységes európai közbeszerzési dokumentum minden szakaszában az összes egyéb 
információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie. 

II. rész: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk 

A: A GAZDASÁGI SZEREPLŐRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

Azonosítás: Válasz: 

Név: [   ] 

Héaazonosító szám (uniós adószám), adott esetben: 

Ha nincs héaazonosító szám, kérjük egyéb nemzeti 
azonosító szám feltüntetését, adott esetben, ha 
szükséges. 

[   ] 

[   ] 

Postai cím:  [……] 

Kapcsolattartó személy vagy személyek6: 

Telefon: 

E-mail cím: 

Internetcím (adott esetben): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Általános információ: Válasz: 

A gazdasági szereplő mikro-, kis- vagy 
középvállalkozás7? 

[] Igen [] Nem 

Csak ha a közbeszerzés fenntartott8: A gazdasági 
szereplő védett műhely, szociális vállalkozás9 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 

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

                                                 
6
 Kérjük, ismételje meg a kapcsolattartó személyekre vonatkozó információt, ahányszor szükséges. 

7
 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. 
8 Lásd a szerződési hirdetmény III.1.5. pontját. 
9 Azaz fő célja a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű személyek szociális és szakmai beilleszkedése. 



kategóriájába vagy kategóriáiba tartoznak.  

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 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 minősítést10: 
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:  

 
 
 
 
 
 
a) [……] 
 
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?11 

[] Igen [] Nem 

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

  

 

                                                 
10

 A hivatkozások és a minősítés, ha van ilyen, a tanúsításon szerepelnek. 
11 Nevezetesen egy csoport, konzorcium, közös vállalkozás vagy hasonló részeként. 



 

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: 

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 is12. 

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. 

 

 

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 részvétel13; 

2. Korrupció14; 

3. Csalás15; 

4. Terrorista bűncselekmény vagy terrorista csoporthoz kapcsolódó bűncselekmény16; 

5. Pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása17; 

6. Gyermekmunka és az emberkereskedelem más formái18 

                                                 
12 Pl. a minőség-ellenőrzésben részt vevő műszaki szervezetek esetében: IV. rész C. szakasz, 3. pont. 
13 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. 
14 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. 
15 Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1. cikke értelmében (HL C 316., 
1995.11.27., 48. o.) 
16 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. 
17 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. 



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): 
[……][……][……][……]19 

Amennyiben igen, kérjük,20 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 hatóság 
vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási 
adatai): [……][……][……][……]21 

Ítéletek esetén hozott-e a gazdasági szereplő olyan 
intézkedéseket, amelyek a releváns kizárási okok 
ellenére igazolják megbízhatóságát22 (öntisztázás)? 

[] Igen [] Nem  

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az 
intézkedéseket23: 

[……] 

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 

[] Igen [] Nem 

                                                                                                                                                         
18 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. 
19 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
20 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
21 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
22 A 2014/24/EU irányelv 57. cikke (6) bekezdését végrehajtó nemzeti rendelkezésekkel összhangban. 
23 Az elkövetett bűncselekmény jellegét figyelembe véve (egyszeri, ismételt, szisztematikus ...) a magyarázatnak 
tükröznie kell e megtett intézkedések megfelelőségét.  



közszolgáltató ajánlatkérő tagállamában, ha ez eltér 
a székhely szerinti országtól? 

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

–  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): 24 
[……][……][……] 

C: FIZETÉSKÉPTELENSÉGGEL, ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGGEL VAGY SZAKMAI 

KÖTELESSÉGSZEGÉSSEL KAPCSOLATOS OKOK25 

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 terén26? 

[] 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 
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 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
25 Lásd a 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (4) bekezdését. 
26 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 



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 van27, 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 teljesítésére28. 

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 
kötelességszegést29?  
Ha igen, kérjük, részletezze: 

[] Igen [] Nem, 
 
 [……] 

Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó 
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: [……] 

                                                 
27 Lásd a nemzeti jogot, a vonatkozó hirdetményt vagy a közbeszerzési dokumentumokat. 
28 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. 
29 Adott esetben lásd a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok 
meghatározásait. 



Van-e tudomása a gazdasági szereplőnek 
bármilyen összeférhetetlenségről30 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 
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. 

[] Igen [] Nem 

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? 

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

                                                 
30 A nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban jelzettek szerint. 



Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a 
közbeszerzési dokumentumokban megkívánt 
dokumentáció elektronikus formában rendelkezésre 
áll, kérjük, adja meg a következő információkat: 

Az eljárás során alkalmazandó tisztán 

nemzeti kizárási okok: 

- Kbt. 62.§ (1) bekezdés a) pont ag) alpont 

- Kbt. 62.§ (1) bekezdés e) pont 

- Kbt. 62.§ (1) bekezdés f) pont 

- Kbt. 62.§ (1) bekezdés g) pont 

- Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont 

- Kbt. 62.§ (1) bekezdés l) pont 

- Kbt. 62.§ (1) bekezdés p) pont 

- Kbt. 62.§ (1) bekezdés q) pont 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
[……][……][……]31 

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

[] Igen [] Nem 
 
 
[……] 

IV. rész: Kiválasztási szempontok 

A kiválasztási szempontokat illetően ( szakasz vagy e rész A–D szakaszai), a gazdasági szereplő 
kijelenti a következőket: 

: AZ ÖSSZES KIVÁLASZTÁSI SZEMPONT ÁLTALÁNOS JELZÉSE 

A gazdasági szereplőnek csak ezt a mezőt kell kitöltenie abban az esetben, ha az ajánlatkérő 
szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben 
hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban jelezte, hogy a gazdasági szereplő szorítkozhat a 

IV. rész  szakaszának kitöltésére anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát ki kellene 
töltenie: 

Minden előírt kiválasztási szempont teljesítése Válasz: 

Megfelel az előírt kiválasztási szempontoknak: [] Igen [] Nem 

A: ALKALMASSÁG SZAKMAI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE 

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

Alkalmasság szakmai tevékenység végzésére Válasz: 

1) Be van jegyezve a letelepedés helye szerinti 
tagállamának vonatkozó szakmai vagy 
cégnyilvántartásába32: 

[…] 
 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 
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 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
32 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. 



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

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 következő33 (): 
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): 
[……][……][……] 

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 következő34: 
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): 
[……][……][……] 

                                                 
33

 Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik. 
34 Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik. 



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 mutatók35 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 y36 aránya - és 
az érték): 
[……], [……]37 
 

 
(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 
elektronikus formában rendelkezésre áll, kérjük, 
adja meg a következő információkat: 

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

C: TECHNIKAI ÉS SZAKMAI ALKALMASSÁG 

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

Technikai és szakmai alkalmasság Válasz: 

1a) Csak építési beruházásra vonatkozó 
közbeszerzési szerződések esetében: 
A referencia-időszak folyamán38 a gazdasági 
szereplő a meghatározott típusú munkákból a 
következőket végezte:  
Ha a legfontosabb munkák megfelelő elvégzésére és 

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

 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

                                                 
35 Pl. az eszközök és a források aránya. 
36 Pl. az eszközök és a források aránya. 
37 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
38 Az ajánlatkérő szervek nem több, mint öt évet írhatnak elő, és elfogadhatnak öt évnél régebbi 
tapasztalatot. 



eredményére vonatkozó dokumentáció elektronikus 
formában rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a 
következő információkat: 

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

1b) Csak árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra 
irányuló közbeszerzési szerződések esetében: 
A referencia-időszak folyamán39 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 
magánmegrendelőket40: 

 
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 szervezeteket41 
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 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 vizsgálatok42 
elvégzését. 

 
 
 
[] Igen [] Nem 

6) A következő iskolai végzettséggel és 
szakképzettséggel rendelkeznek: 

 
 

                                                 
39 Az ajánlatkérő szervek nem több, mint három évet írhatnak elő, és elfogadhatnak három évnél régebbi 
tapasztalatot. 
40

 Vagyis minden megrendelőt fel kell sorolni, és a listának tartalmaznia kell mind a közületi, mind pedig a 
magánmegrendelőket az érintett szállítások vagy szolgáltatások tekintetében. 
41 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. 
42 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. 



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 43kíván 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. 
Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat: 

 
[] Igen [] Nem 
 
 
 
[] Igen [] Nem 
 

 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, 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 

 
[] Igen [] Nem 
 
 
 
 
 
 
 
 
[…] 

                                                 
43

 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. 



okát, és azt, hogy milyen egyéb bizonyítási 
eszközök bocsáthatók rendelkezésre: 
Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat: 

 
(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: 
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): 
[……][……][……] 

V. rész: Az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának csökkentése 

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, ha az ajánlatkérő 
szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő meghatározta az ajánlattételre vagy a párbeszédben való 
részvételre felhívandó részvételre jelentkezők számának csökkentésére alkalmazandó objektív és 
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 részvételre jelentkezők 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 
áll44, kérjük, hogy mindegyikre nézve adja meg a 
következő információkat: 

[….] 
 
 

 
[] Igen [] Nem45 
 
 
 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 
dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
[……][……][……]46 

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 iratokhoz47, vagy 

b) Legkésőbb 2018. április 18-án48 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.  

 

Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján 

     

      ______________________ 

(cégszerű aláírás 

 

                                                 
44 Kérjük, egyértelműen adja meg, melyik elemre vonatkozik a válasz. 
45 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
46 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
47 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.  
48 A 2014/24/EU irányelv 59. cikke (5) bekezdése második albekezdésének nemzeti végrehajtásától függően. 



V. 
A Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti utólagos igazolás, Ajánlatkérő 

erre vonatkozó felhívása körében csatolandó dokumentumok 

 
 

Kizáró okok igazolásai 
 

Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. 
rendelet 8. §-a szerint a Kbt. 62. §-a tekintetében a következő igazolásokat és írásbeli 
nyilatkozatokat köteles elfogadni, illetve a következőképpen köteles ellenőrizni a kizáró okok 
hiányát: 
 

Kbt. hivatkozás Igazolás  

Kbt. 62. § (1) aa)-af)   Nyilatkozat közjegyző, vagy gazdasági, illetve szakmai kamara 
által hitelesítve 
[Korm. r. 8. § a)] 
Természetes személy gazdasági szereplőnek kell igazolni! 

Kbt. 62. § (1) ag) Nyilatkozat közjegyző, vagy gazdasági, illetve szakmai kamara 
által hitelesítve 
[Korm. r. 8. § a)] 

Természetes személy gazdasági szereplőnek kell igazolni! 

Kbt. 62. § (1) b) Ajánlatkérő ellenőrzi köztartozásmentes adózói adatbázisból  
http://www.nav.gov.hu/magyar_oldalak/nav/adatbazisok/ ennek 
hiányában  
az illetékes adó- és vámhivatal igazolását vagy az 
adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 
kormányrendelet szerinti adóigazolást [Korm. r. 8. § b)] 

Kbt. 62. § (1) c) Ajánlatkérő ellenőrzi hatósági nyilvántartásból 
 http://www.e-cegjegyzek.hu/ 
[Korm. r. 8. § c)] 

Kbt. 62. § (1) d) Ajánlatkérő ellenőrzi hatósági nyilvántartásból http://www.e-
cegjegyzek.hu/  
továbbá nyilatkozat, ha a gazdasági szereplő nem minősül 
cégnek, vagy a tevékenysége felfüggesztésére más is 
jogosult, közjegyző, vagy gazdasági, illetve szakmai kamara 
által hitelesítve 
[Korm. r. 8. § c)] 

Kbt. 62. § (1) e) Nyilatkozat közjegyző, vagy gazdasági, illetve szakmai kamara 
által hitelesítve 
[Korm. r. 8. § a)] 

Természetes személy gazdasági szereplőnek kell igazolni! 

Kbt. 62. § (1) f) Ajánlatkérő ellenőrzi hatósági nyilvántartásból http://www.e-
cegjegyzek.hu/  
továbbá nyilatkozat, ha a gazdasági szereplő nem minősül 
cégnek, közjegyző, vagy gazdasági, illetve szakmai kamara 
által hitelesítve 
[Korm. r. 8. § d)] 

http://www.nav.gov.hu/magyar_oldalak/nav/adatbazisok/
http://www.e-cegjegyzek.hu/
http://www.e-cegjegyzek.hu/
http://www.e-cegjegyzek.hu/
http://www.e-cegjegyzek.hu/
http://www.e-cegjegyzek.hu/


 
 
 

 

 

Kbt. 62. § (1) g) Ajánlatkérő ellenőrzi hatósági nyilvántartásból 
http://www.kozbeszerzes.hu/tevekenysegek/eltiltott- 
ajanlattevok/; http://www.e-cegjegyzek.hu/  
[Korm. r. 8. § e)] 

Kbt. 62. § (1) h) A kizáró ok hiányának igazolásaként az ajánlatkérő köteles 
elfogadni az eljárásban benyújtott egységes európai közbeszerzési 
dokumentumba foglalt nyilatkozatot (III. rész „C” szakasz) 
Ajánlatkérő ellenőrzi hatósági nyilvántartásból 

http://www.kozbeszerzes.hu [ Korm. r. 8. § f)] 

Kbt. 62. § (1) i) Ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során 
http://www.kozbeszerzes.hu/tevekenysegek/kizart-ajanlattevok  
[Korm. r. 8. § g)] 

Kbt. 62. § (1) j) Ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során 
http://www.kozbeszerzes.hu/tevekenysegek/kizart-ajanlattevok       
korábbi közbeszerzési eljárás vonatkozásában az egységes európai 
közbeszerzési dokumentum felhasználásával 
[Korm. r. 8. § h)] 

Kbt. 62. § (1) ka) Ajánlatkérő ellenőrzi hatósági nyilvántartásból 
http://www.e-cegjegyzek.hu/  
[Korm. r. 8. § ia)] 

Kbt. 62. § (1) kb)-kc) Nyilatkozat cégszerűen aláírva 
 a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében a pénzmosás és 
a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 
2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti 
valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását 
tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha nincs a pénzmosásról 
szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges 
tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. 
 
a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjára vonatkozóan az 
ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy személyes 
joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben közvetetten vagy 
közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal 
rendelkezik; ha van ilyen szervezet, az ajánlattevő azt nyilatkozatban 
megnevezi (cégnév, székhely), továbbá nyilatkozik, hogy annak 
vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában 
hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn; 

 

Kbt. 62. § (1) l) Ajánlatkérő ellenőrzi hatósági nyilvántartásokból 
http://nyilvantartas.ommf.gov.hu 
 http://www.kozrend.hu/ 
[Korm. r. 8. § j)] 

Kbt. 62. § (1) m) Ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során  
[Korm. r. 8. § k)] 

http://www.kozbeszerzes.hu/tevekenysegek/eltiltott-%20ajanlattevok/
http://www.kozbeszerzes.hu/tevekenysegek/eltiltott-%20ajanlattevok/
http://www.e-cegjegyzek.hu/
http://www.kozbeszerzes.hu/
http://www.kozbeszerzes.hu/tevekenysegek/kizart-ajanlattevok
http://www.kozbeszerzes.hu/tevekenysegek/kizart-ajanlattevok
http://www.e-cegjegyzek.hu/
http://nyilvantartas.ommf.gov.hu/
http://www.kozrend.hu/


Kbt. 62. § (1) n) Ajánlatkérő ellenőrzi hatósági nyilvántartásból 
http://www.gvh.hu/dontesek , illetve az egységes európai 
közbeszerzési dokumentum felhasználásával 
[Korm. r. 8. § l)] 

Kbt. 62. § (1) o) A kizáró ok hiányának igazolásaként az ajánlatkérő köteles 
elfogadni az eljárásban benyújtott egységes európai közbeszerzési 
dokumentumba foglalt nyilatkozatot (III. rész „C” szakasz) 
[Korm. r. 8. § m)] 

Kbt. 62. § (1) p)  A kizáró ok hiányának igazolásaként az ajánlatkérő köteles 
elfogadni az eljárásban benyújtott egységes európai közbeszerzési 
dokumentumba foglalt nyilatkozatot (III. rész „D” szakasz) 
[Korm. r. 8. § n)] 

Kbt. 62. § (1) q) Ajánlatkérő ellenőrzi http://www.kozbeszerzes.hu/  illetve az 

egységes európai közbeszerzési dokumentum felhasználásával, 

[Korm. r. 8. § o)] 

Kbt. 62. § (2) a) Nyilatkozat közjegyző, vagy gazdasági, illetve szakmai kamara 
által hitelesítve 
[Korm. r. 8. § a)] 

Kbt. 62. § (2) b) Nyilatkozat közjegyző, vagy gazdasági, illetve szakmai kamara 
által hitelesítve 
[Korm. r. 8. § a)] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gvh.hu/dontesek
http://www.kozbeszerzes.hu/


Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) 
Korm. rendelet 10. §-a szerint a Kbt. 62. §-a tekintetében a következő igazolásokat és írásbeli 
nyilatkozatokat köteles elfogadni, illetve a következőképpen köteles ellenőrizni a kizáró okok 
hiányát: 
 

Kbt. hivatkozás Igazolás  

Kbt. 62. § (1) aa)-af)   Letelepedése szerinti hatósági igazolás  

[Korm. r. 10. § (1) a) és (2)] 

Természetes személy gazdasági szereplőnek kell igazolni! 

Kbt. 62. § (1) ag) Letelepedése szerinti hatósági igazolás 

[Korm. r. 10. § (1) a) és (2)] 

Természetes személy gazdasági szereplőnek kell igazolni! 

Kbt. 62. § (1) ah) Letelepedése szerinti hatósági igazolás 

[Korm. r. 10. § (1) a) és (2)] 

Természetes személy gazdasági szereplőnek kell igazolni! 

Kbt. 62. § (1) b)  Letelepedése szerinti hatósági igazolás, továbbá ajánlatkérő 
ellenőrzi hatósági nyilvántartásból 
http://www.nav.gov.hu/magyar_oldalak/nav/adatbazisok/ továbbá 
ha az ajánlattevő, az adatbázisban nem szerepel, az illetékes adó- és 
vámhivatal igazolását vagy az adóigazgatási eljárás részletszabályairól 
szóló kormányrendelet szerinti adóigazolást is be kell nyújtani; 
amennyiben a gazdasági szereplő Magyarországon nem végez 
adóköteles tevékenységet, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal erről szóló 
igazolását; [Korm. r. 10. § (1) b) és (2)] 

Kbt. 62. § (1) c) Letelepedése szerinti hatósági igazolás 

[Korm. r. 10. § (1) c) és (2)] 

Kbt. 62. § (1) d) Letelepedése szerinti hatósági igazolás 

[Korm. r. 10. § (1) c) és (2)] 

Kbt. 62. § (1) e) Letelepedése szerinti hatósági igazolás 

[Korm. r. 10. § (1) a) és (2)] 

Természetes személy gazdasági szereplőnek kell igazolni! 

Kbt. 62. § (1) f) Letelepedése szerinti hatósági igazolás 

[Korm. r. 10. § (1) a) és (2)] 

Kbt. 62. § (1) g) Letelepedése szerinti hatósági igazolás, továbbá az ajánlatkérő 
ellenőrzi hatósági nyilvántartásból 
 http://www.kozbeszerzes.hu/tevekenysegek/eltiltottajanlattevok/  
[Korm. r. 10. § (1) c) és (2)] 

Kbt. 62. § (1) h)  A kizáró ok hiányának igazolásaként az ajánlatkérő köteles elfogadni 
az eljárásban benyújtott egységes európai közbeszerzési 
dokumentumba foglalt nyilatkozatot (III. rész "C"szakasz) 
Ajánlatkérő ellenőrzi hatósági nyilvántartásból 

http://www.nav.gov.hu/magyar_oldalak/nav/adatbazisok/
http://www.kozbeszerzes.hu/tevekenysegek/eltiltottajanlattevok/


 http://www.kozbeszerzes.hu [Korm. r. 10. § (1) d)] 

Kbt. 62. § (1) i)  Ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során 

Kbt. 62. § (1) j) Ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során, korábbi közbeszerzési 
eljárás vonatkozásában az egységes európai közbeszerzési 
dokumentum felhasználásával 

Kbt. 62. § (1) ka)  Letelepedése szerinti hatósági igazolás 

 [Korm. r. 10. § (1) ga) és (2)] 

Kbt. 62. § (1) kb)-kc) Nyilatkozat cégszerűen aláírva 

a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében a pénzmosás és a 
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi 
LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti valamennyi tényleges 
tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó 
nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 
38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó 
nyilatkozatot szükséges csatolni. 
a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjára vonatkozóan az ajánlattevő 
nyilatkozata arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy személyes joga szerint 
jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, 
mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik; ha van ilyen 
szervezet, az ajánlattevő azt nyilatkozatban megnevezi (cégnév, székhely), 
továbbá nyilatkozik, hogy annak vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) 
pont kc) alpontjában hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn; 

Kbt. 62. § (1) l) Ajánlatkérő ellenőrzi hatósági nyilvántartásokból 
http://nyilvantartas.ommf.gov.hu/  
 http://www.kozrend.hu/  
[Korm. r. 10. § (1) h)] 

Kbt. 62. § (1) m)  Ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során  

[Korm. r. 10. § (1) i)] 

Kbt. 62. § (1) n) Ajánlatkérő ellenőrzi hatósági nyilvántartásból 
http://www.gvh.hu/dontesek illetve az egységes európai 
közbeszerzési dokumentum felhasználásával  
[Korm.r. 10. § (1) j)] 

Kbt. 62. § (1) o) A kizáró ok hiányának igazolásaként az ajánlatkérő köteles elfogadni 
az eljárásban benyújtott egységes európai közbeszerzési 
dokumentumba foglalt nyilatkozatot (III. rész "C"szakasz) 
[Korm. r. 10. § (1) j)] 

Kbt. 62. § (1) p)  A kizáró ok hiányának igazolásaként az ajánlatkérő köteles elfogadni 
az eljárásban benyújtott egységes európai közbeszerzési 
dokumentumba foglalt nyilatkozatot (III. rész "D"szakasz) 
[Korm. r. 10. § (1) k)] 

Kbt. 62. § (1) q) Ajánlatkérő ellenőrzi http://www.kozbeszerzes.hu/illetve az 

egységes európai közbeszerzési dokumentum felhasználásával, 

[Korm. r. 10. § l)] 

 

http://www.kozbeszerzes.hu/
http://nyilvantartas.ommf.gov.hu/
http://www.kozrend.hu/
http://www.gvh.hu/dontesek
http://www.kozbeszerzes.hu/


Kbt. 62. § (2) a)  Letelepedése szerinti hatósági igazolás 

[Korm. r. 10. § (1) a) és (2)] 

Kbt. 62. § (1) b)  Letelepedése szerinti hatósági igazolás 

[Korm. r. 10. § (1) a) és (2)] 

 
 
Letelepedése szerinti hatósági igazolás: 
Ha az ajánlattevő személyes joga szerinti illetékes bíróság vagy hatóság nem bocsát ki ilyen 
kivonatot vagy igazolást, vagy azok nem terjednek ki a releváns kizáró ok egészére, az ajánlatkérő 
köteles elfogadni a gazdasági szereplő eskü alatt tett nyilatkozatát, vagy ha ilyen nyilatkozat nem 
ismert az érintett országban, a gazdasági szereplő által az illetékes bíróság, kamara vagy szakmai 
szervezet előtt tett, vagy közjegyző által hitelesített nyilatkozatot. [Korm. r. 10. § (1) a)-c), és ga)] 
 
A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), l), n) és p) pontjában meghatározott időtartamot mindig 
a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani. 
 
 

  
 

Öntisztázás lehetősége 
 

Az öntisztázás jogintézménye lehetővé teszi a kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő 
számára, hogy a kizáró ok fennállása ellenére is igazolhassa a megbízhatóságát az általa megtett 
öntisztázó intézkedések révén.  
 
A Kbt. 64. § (1) bekezdése alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában szabályozott 
kizáró ok kivételével bármely más kizáró ok fennállása esetén hozhat olyan 
intézkedéseket, amelyek a kizáró ok fennállása ellenére is igazolják a gazdasági szereplő 
megbízhatóságát. A Kbt. 188. § (2) bekezdése határozza meg azokat az intézkedéseket, 
amelyeket a gazdasági szereplő a megbízhatósága érdekében köteles megtenni. A gazdasági 
szereplő saját döntése, hogy milyen intézkedéseket tesz meg a megbízhatósága igazolása 
érdekében, valamint őt terheli a megbízhatósága bizonyítása.  
A Kbt. 64. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő konkrét közbeszerzési eljárás során mérlegelés 
nélkül köteles elfogadni a gazdasági szereplő megbízhatóságát, ha azt a Hatóság vagy bíróság 
jogerős határozata megállapította. 
 
Ha az érintett gazdasági szereplő az ajánlatkérő által előírt kizáró ok hatálya alá esik, 
azonban olyan intézkedéseket hozott, amelyek a Kbt. 64. §-a alapján igazolják megbízhatóságát és 
ezt a Közbeszerzési Hatóság Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy 
annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti 
jogerős határozatával igazolni tudja, köteles mind a kizáró ok fennállását, mind a megtett 
intézkedések rövid leírását nyilatkozatban benyújtani.  
 
A nyilatkozathoz a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált 
határozatát, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) 
bekezdése szerinti jogerős határozatát is csatolni kell!!! 
 

 



NYILATKOZAT 

 

a Kbt. 62. § (1) bekezdésének a), d), e), f) pontjai tekintetében  

 

 

Alulírott………………………(név) mint a(z)…………………………(ajánlattevő 

megnevezése,székhelye) cégjegyzésre jogosult képviselője/ meghatalmazással igazolt képviselője1 a 

Békés Megyei Kormányhivatal ajánlatkérő által indított „Gépjárművek beszerzése a Békés 

Megyei Kormányhivatal részére” tárgyú közbeszerzési eljárásban  

 
a z  a l á b b i  n y i l a t k o z a t o t  t e s z e m  

 
 

nem állnak fenn velem/velünk szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)2, d)3, e)4, f)5 pontjaiban 

foglalt kizáró okok. 

 

 

Kelt:  

 

………………………………….. 

cégszerű aláírás 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat 
1 a megfelelő aláhúzandó 
2 Természetes személy ajánlattevő esetén releváns. Közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által 
hitelesített nyilatkozat szükséges. 

3 Ha az ajánlattevő a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. 
törvény értelmében nem minősül cégnek, vagy ha az adott szervezet tevékenységének felfüggesztésére a 
cégbíróságon kívül más hatóság is jogosult, közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által 
hitelesített nyilatkozat szükséges. 

4Természetes személy ajánlattevő esetén releváns. Közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által 
hitelesített nyilatkozat szükséges. 

5Ha a nem természetes személy ajánlattevő nem minősül cégnek, közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai 
kamara által hitelesített nyilatkozat szükséges 

 
 
 



NYILATKOZAT 

 
Kbt. 62. § (2) bekezdésében foglalt kizáró okok tekintetében 

 
 

Alulírott………………………(név) mint a(z)…………………………(ajánlattevő 
megnevezése,székhelye) cégjegyzésre jogosult képviselője/ meghatalmazással igazolt képviselője1 
a Békés Megyei Kormányhivatal ajánlatkérő által indított   „Gépjárművek beszerzése a Békés 
Megyei Kormányhivatal részére ” tárgyú közbeszerzési eljárás során  
 

nyilatkozom,  
 

hogy társaságunkkal szemben - a Kbt. 62. § (2) bekezdésében említett személyek esetében- nem 
állnak fenn a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti kizáró okok. 
 
 
Kelt : 
 

 ……………………………… 

 cégszerű aláírás 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
a megfelelő aláhúzandó 

Közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat 
Közös ajánlattevők esetében külön-külön nyilatkozat benyújtása szükséges 

 
 

 

 



Nyilatkozat a kizáró okok hiányának igazolásáról nem Magyarországon letelepedett 
ajánlattevő részéről 

 

Békés Megyei Kormányhivatal ajánlatkérő által indított „Gépjárművek beszerzése a Békés 
Megyei Kormányhivatal részére” tárgyú közbeszerzési eljárásban, alulírott/alulírottak 
nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy a székhelyünk szerinti ország: ……….…………………(ország 
megnevezése) jogrendszerében a Kbt. 62. § - ban  foglalt kizáró okok hiányának igazolására az alábbi 
igazolások felelnek meg, és azokat a mellettük (pontonként) megnevezett bíróság, hatóságok 
bocsátják ki:  

Igazolás megnevezése: Az igazolást kibocsátó szervezet, 
hatóság neve, címe: 

A Kbt. 62. § (1) bekezdés aa)-af), ag), ah) pontjárara 
vonatkozóan: 

Igazolás              Nyilatkozat            

A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontjára vonatkozóan: Igazolás              Nyilatkozat            
A Kbt. 62. § (1) bekezdés c) pontjára vonatkozóan: Igazolás              Nyilatkozat            
A Kbt. 62. § (1) bekezdés d) pontjára vonatkozóan: Igazolás              Nyilatkozat            
A Kbt. 62. § (1) bekezdés e) pontjára vonatkozóan: Igazolás              Nyilatkozat            
A Kbt. 62. § (1) bekezdés f) pontjára vonatkozóan: Igazolás              Nyilatkozat            
A Kbt. 62. § (1) bekezdés g) pontjára vonatkozóan: Igazolás              Nyilatkozat            
A Kbt. 62. § (1) bekezdés ka) pontjára vonatkozóan: Igazolás              Nyilatkozat            
A Kbt. 62. § (2) bekezdésére vonatkozóan: Igazolás  

 
Nyilatkozat            

 
A Kbt. 62.§ (1) bekezdés b) pontjában foglalt köztartozásoknak (vám, adó, 

társadalombiztosítási járulék) az alábbi köztartozások felelnek meg, és azokat a mellettük 
megnevezett hatóságok tartják nyilván 

Köztartozások megnevezése: Szervezetek, hatóságok neve, címe: 

  

  

  

  

 
Kelt:  

 
........….……………………………… 

cégszerű aláírás 
 
A 321/2015. (X.30)  Kormány rendelet 10.§-a alapján, a táblázatban megnevezett 
igazolások(nyilatkozatok) csatolása szükséges. 
 
Ha az ajánlattevő személyes joga szerinti illetékes bíróság vagy hatóság nem bocsát ki 
ilyen kivonatot vagy igazolást, vagy azok nem terjednek ki a releváns kizáró ok egészére, 
a gazdasági szereplő eskü alatt tett nyilatkozata, vagy ha ilyen nyilatkozat nem ismert az 
érintett országban, a gazdasági szereplő által az illetékes bíróság, kamara vagy szakmai 
szervezet előtt tett, vagy közjegyző által hitelesített nyilatkozata! 
A Kbt. 62. § (1) kb) és kc) alpontokban foglaltak igazolására a nem magyarországi 
letelepedésű ajánlattevőnek is nyilatkoznia kell cégszerűen aláírva.  

 
 

 



NYILATKOZAT 
 

a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében 
 
Békés Megyei Kormányhivatal ajánlatkérő által indított „Gépjárművek beszerzése a Békés 
Megyei Kormányhivatal részére” tárgyú közbeszerzési eljárás keretében 
 
Alulírott,…………………….......……(név),minta(z)……………………………….  (ajánlattevő 
neve, székhelye) cégjegyzésre jogosult képviselője/ meghatalmazással igazolt képviselője1 

 
az alábbi nyilatkozatot teszem 

 
Társaságunk a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 
szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)- b) vagy d) alpontja szerint definiált tényleges 
tulajdonossal rendelkezik. Valamennyi tényleges tulajdonos nevét és állandó lakóhelyét az 
alábbiakban mutatjuk be. 
 

Tényleges tulajdonos neve Tényleges tulajdonos állandó lakóhelyének 
bemutatása 

  

  

  

  

 
vagy 

Társaságunk a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 
szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)- b) vagy d) alpontja szerint definiált tényleges 
tulajdonossal nem rendelkezik. 
 
Kelt: 
 

 ……...................................... 
cégszerű aláírás 

2017. évi LIII. törvény 3. § 38. 
 tényleges tulajdonos: 
a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül 
vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott 
módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, vagy 
egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet felett, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon 
jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal 
összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, 
b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. 
§ (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik, 
d) alapítványok esetében az a természetes személy, 
da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő 
kedvezményezetteket már meghatározták, 
db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták 
meg, vagy 
dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának 
legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, 

 
1A megfelelő aláhúzandó 

Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő köteles ezt a nyilatkozatot megtenni. 



NYILATKOZAT 
 

a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében 
 
Alulírott,…………………….......……(név),minta(z)……………………………….  (ajánlattevő 
neve, székhelye) cégjegyzésre jogosult képviselője/ meghatalmazással igazolt képviselője1 a 
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pontjának ic) alpontjában foglaltaknak megfelelően, a 
Kbt. 62. § (1) bekezdésének k) pontjának kc) alpontjában foglaltak tekintetében ezennel 
felelősségem tudatában 
 

n y i l a t k o z o m 
 
Békés Megyei Kormányhivatal ajánlatkérő által indított „Gépjárművek beszerzése a Békés 
Megyei Kormányhivatal részére” tárgyú közbeszerzési eljárásban, hogy 
 
1. Nincs olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely a 
társaságunkban közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati 
joggal rendelkezik. 

vagy 
 

2. A társaságunkban közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy 
szavazati joggal rendelkező jogi személy(ek) és/vagy személyes joga szerint jogképes szervezet(ek) 
az alábbiak: 

Név Székhely 

  

  

  

  

 
Nyilatkozom továbbá, hogy a fent megnevezett szervezet(ek) vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) 
bekezdés k) pont kc) alpontjában hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn. 
 
Kelt: 
  
 
 
 
 ………………………………. 
 cégszerű aláírás 
 
 
 
 
 
 
1A megfelelő aláhúzandó 
 
 

 

 



REFERENCIA IGAZOLÁS 
(a szerződést kötő másik fél által)  

 

1. A referencia igazolást kiállító szervezet megnevezése és székhelye:  

2. A referencia igazolást kiállító személy 

a. neve:  

b. elérhetősége (e-mail és/vagy telefonszám):  

3. A szállítást teljesítő cég megnevezése:  

4. A teljesítés adatai: 

- a szállítás tárgya olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági követelmény 
egyértelműen megállapítható legyen (rész száma, elnevezése): 

- a teljesítést igazoló mennyiség:  

- -A teljesítés ideje (a kezdési és befejezési határidő év/hó/nap bontásban):  

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

 

 

Kelt:  

  ....................................................  
 aláírás 
 (a referenciát kiállító részéről) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) pontja alapján, ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 
5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan 
szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az 
általa kiadott vagy aláírt igazolással 

 



Nyilatkozat referenciáról 
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja tekintetében 

 
……….rész vonatkozásában   

 
 
Alulírott …………………….. mint a(z) ……………………………… ajánlattevő / kapacitást 
nyújtó szervezet1 cégjegyzésre jogosult / meghatalmazással igazolt2 képviselője felelősségem 
tudatában 

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

 
Békés Megyei Kormányhivatal ajánlatkérő által indított „Gépjárművek beszerzése a Békés 
Megyei Kormányhivatal részére” tárgyú közbeszerzési eljárásban az eljárást megindító felhívás 
feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) a részteljesítésnek megfelelő 
szerződésszerűen teljesített referenciáink a következők voltak: 

 

A szerződést kötő 

másik fél 

megnevezése, 

székhelye, 

az igazolást  

kiállító személy 

neve, elérhetősége 

(e-mail és/vagy 

tel) 

A teljesítés ideje 

(kezdő és befejező 

időpontja 

év/hó/nap 

bontásban) 

A szállítás tárgya 

olyan 

részletességgel, 

hogy abból az 

alkalmassági 

követelmény 

egyértelműen 

megállapítható 

legyen (rész 

száma, elnevezése) 

 

A teljesítést 

igazoló mennyiség 

A teljesítés az 

előírásoknak és a 

szerződésnek 

megfelelően 

történt-e. 

     

     

 

Kelt: 

 

        ……………………………. 

        cégszerű aláírás  

     

1A megfelelő aláhúzandó 

2 A megfelelő aláhúzandó 

 

Ajánlattevő/ az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § 
(1) bekezdés b) pontja alapján nyilatkozik. 
 
 

 

 



VISSZAIGAZOLÓ ADATLAP 

a közbeszerzési dokumentumok letöltéséről 

 

Alulírott ……………………..,…… a …………………………..…….. (cégnév) képviseletében 
eljárva ezen igazolás Ajánlatkérő kapcsolattartójának részére történő megküldésével igazolom, 
hogy a „Gépjárművek beszerzése a Békés Megyei Kormányhivatal részére”   tárgyú 
közbeszerzési eljárásban a közbeszerzési dokumentumokat elektronikus úton elértük, letöltöttük.  

 

Gazdasági szereplő neve:……………………………………………………………… ……  

Gazdasági szereplő székhelye:………………………………………………………………….. 

Kapcsolattartójának neve: ………………………………………………………………………. 

Telefax száma: …………………………………………………………………………………. 

Telefonszáma: …………………………………………………………………………………. 

E-mail címe: …………………………………………………………………………………… 

  

 

 

Kelt:  

  

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

cégszerű aláírás  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajánlatkérő azon gazdasági szereplőket tekinti érdeklődőknek, akik a fenti adatok 

megadásával a visszaigazoló adatlapot cégszerűen aláírva az ajánlati felhívásban 

megadott gyorgyterez@dszt.hu e-mail címre, vagy a +36 14609877 telefax számra 

megküldik.  

 

 

mailto:gyorgyterez@dszt.hu

