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1. Az eljárás tárgya 

A Fejér Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Ajánlatkérő) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második Rész 85.§-a szerint hirdetménnyel induló tárgyalásos 
közbeszerzési eljárást indít „A kormányhivatal irányításának hatékonyabbá tételét biztosító háttér 
kialakítása” megnevezésű KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00042 azonosító számú kiemelt projekt 
keretében „Adattárház kialakítása gazdálkodási és működési adatkörökre, valamint elemzési 
szolgáltatások biztosítása a kormányhivatali rendszer számára” tárgyban. 

 
2. Az eljárás bemutatása  
 

2.1. A hirdetménnyel induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás kétszakaszos eljárás, melynek első, 
részvételi szakaszában az Ajánlatkérő a részvételre jelentkezőknek a szerződés teljesítésére 
való alkalmasságáról vagy alkalmatlanságáról dönt.  

Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy a Kbt. 85.§ (1) bekezdése 
alapján a részvételre jelentkező az eljárás ezen szakaszában még nem tehet ajánlatot. 
Ajánlatnak minősül különösen a teljesítés feltételeire/körülményeire történő bárminemű utalás, 
árakra, kapacitásra, szerződéses kikötésekre történő hivatkozás. A Kbt. 85.§ (1) bekezdése 
megsértése jogkövetkezménye, hogy Ajánlatkérő a részvételre jelentkezést a Kbt. 73.§ (3) 
bekezdése alapján érvénytelenné nyilvánítja.  

 
2.2. Az eljárás második – ajánlattételi – szakaszában ajánlatot csak az eljárás részvételi 

szakaszában alkalmasnak és érvényesnek minősített jelentkező tehet.  

2.3. A közbeszerzési dokumentumot részvételi jelentkezésenként legalább 1 részvételre 
jelentkezőnek vagy a részvételi jelentkezésben megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton 
a részvételi határidő lejártáig el kell érni. A közbeszerzési dokumentum másra nem ruházható 
át és nem tehető közzé. A közbeszerzési dokumentumokat a gazdasági szereplők számára 
elektronikus úton, korlátlanul és teljes körűen, térítésmentesen hozzáférhetővé teszi az 
ajánlatkérő a részvételi határidő lejártáig a 
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/dok?source=20&type=210&year=2017#!DocumentBrowse 
elérhetőségen.  

2.4. A közbeszerzési dokumentum a részvételi felhívás közzétételének időpontjától elérhető a 
Közbeszerzési Hatóság által vezetett Közbeszerzési Adatbázisban, az ajánlatkérőhöz rendelt 
„Adattárház kialakítása gazdálkodási és működési adatkörökre, valamint elemzési 
szolgáltatások biztosítása a kormányhivatali rendszer számára” megnevezésű 
közbeszerzési eljárás adatlapján. A közbeszerzési dokumentum elérését (letöltését) az 
ajánlatkérő részére jelezni kell az alábbiak szerint: esztari@ugyvediiroda.hu címre – a 
közbeszerzési dokumentum iratmintái között megtalálható - Regisztrációs adatlap kitöltésével. 

2.5. A Kbt. 35.§ (1) bekezdése alapján több gazdasági szereplő közösen is nyújthat be részvételi 
jelentkezést. A közös részvételre jelentkezők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési 
eljárásban a közös részvételre jelentkezők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A 
közös részvételre jelentkezők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/dok?source=20&type=210&year=2017#!DocumentBrowse
mailto:esztari@ugyvediiroda.hu
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egyértelműen tartalmaznia kell a közös részvételre jelentkezők megjelölését. A közös 
részvételre jelentkezők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek. 

Közös részvételi jelentkezés esetén a közös részvételi jelentkezéshez csatolni kell a közös 
részvételre jelentkezők által cégszerűen aláírt megállapodását, amely tartalmazza legalább az 
alábbi rendelkezéseket: 

 a vezető tag (a képviselő neve, telefon-, faxszáma és e-mail címe) megjelölését azzal, 
hogy a képviselő korlátozás nélkül jogosult valamennyi tagot képviselni az ajánlatkérővel 
szemben a jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő által a részvételre jelentkező, 
illetve a részvételre jelentkező által az ajánlatkérő felé megteendő, illetve megtehető 
jognyilatkozatok tekintetében;  

 a közös részvételi jelentkezésben részt vevő tagok megnevezése (székhely, 
cégjegyzékszám, képviselő); 

 valamennyi tag egyetemleges felelősségvállalására vonatkozó nyilatkozat a szerződés 
teljesítése tekintetében; 

 az esetleges alvállalkozók bevonására vonatkozó megállapodás ismertetése (melyik tag 
és milyen tevékenységre von be alvállalkozót); 

 a részvételi jelentkezés aláírása módjának ismertetését; 

 a részvételi jelentkezés benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, 
teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő (hatályba 
léptető), illetve bontó feltételtől. 

  
A részvételre jelentkezőnek a kizáró okokkal kapcsolatban a Kbt. 62.§, valamint a közbeszerzési 
eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki 
leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Korm. rendelet) szerint kell eljárnia. 
 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közös részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági 
szereplők személyében a részvételi határidő lejárta után változás nem következhet be. 
 

2.6. Ajánlatkérő a Kbt. 35.§ (8) bekezdés alapján nem követeli meg, valamint nem teszi lehetővé 
gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.  

2.7. A Kbt. 36.§ (1) bekezdése értelmében a részvételre jelentkező ugyanabban a közbeszerzési 
eljárásban – részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében – 

a) nem nyújthat be másik részvételi jelentkezést más részvételre jelentkezővel közösen, 
b) más részvételre jelentkező alvállalkozójaként nem vehet részt, 
c) más részvételre jelentkező szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja [65.§ 

(7) bekezdés]. 
 
A Kbt. 3.§ szerinti értelmező rendelkezések ide vonatkozó szabályai: 
 
Részvételre jelentkező: az a gazdasági szereplő, aki (amely) több szakaszból álló közbeszerzési eljárás 
első, részvételi szakaszában vagy koncessziós beszerzési eljárásban részvételi jelentkezést nyújt be. 
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Alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött 
szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve 

d) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, 
e) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag 

eladóját, 
f) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót. 

 
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. 
 
2.8. A részvételre jelentkező felelős azért, hogy az elektronikus úton letölthető közbeszerzési 

dokumentum tartalmának teljességét ellenőrizze. 

Az ajánlatkérő semmilyen kifogást nem fogad el, amelynek indoka az, hogy a részvételre 
jelentkező elmulasztotta a közbeszerzési dokumentum tartalma teljességének ellenőrzését. 
 

2.9. A  részvételre jelentkezőknek a közbeszerzési dokumentumokban közölt információkat bizalmas 
anyagként kell kezelni, amelyről harmadik félnek semmiféle részletet ki nem szolgáltathat, hacsak 
ezen harmadik fél nem készít és nyújt be részvételi jelentkezést a részvételre jelentkező számára 
a munka egy részére vonatkozóan, valamint a jogorvoslati eljárásokban való felhasználás esetén. 

2.10. A részvételre jelentkező kötelessége, hogy gondosan megvizsgálja és betartsa a részvételi 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban megadott összes utasítást, formai 
követelményt, kikötést és előírást. 

A részvételre jelentkező kockázata és a részvételi jelentkezés érvénytelenítését vonja maga után, 
ha elmulasztja az előírt információk és dokumentumok benyújtását a kitűzött határidőkre. 

 
3. Részvételi jelentkezés elkészítésének költsége 

 

3.1. A részvételi jelentkezés elkészítésével, benyújtásával és a közbeszerzési dokumentum 
elérésével (letöltésével) kapcsolatban felmerülő összes költséget a részvételre jelentkezőnek 
kell viselnie. Ajánlatkérő semmilyen módon nem tehető felelőssé vagy kötelezetté ezekkel a 
költségekkel kapcsolatban, az eljárás lefolytatásának eredményétől függetlenül. 

3.2. A részvételi jelentkezésben bekért információk benyújtásáért a részvételre jelentkező felel, nem 
kielégítő információk közlésének következménye a részvételi jelentkezés érvénytelenné 
nyilvánítása lehet. A részvételre jelentkező felelőssége, hogy a részvételi jelentkezéshez 
szükséges valamennyi információt a rendelkezésre álló idő alatt beszerezze részvételi 
jelentkezését ezek ismeretében nyújtsa be. 

3.3. A közbeszerzési eljárás bonyolítója dr. Esztári Csaba felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadó (lajstromszáma: 00946), ezért a közbeszerzési eljárás során minden írásos 
anyagot az esztari@ugyvediiroda.hu e-mail címre kell benyújtani. 

mailto:titkarsag@greenity.hu
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3.4. A részvételi jelentkezésben esetlegesen devizában feltüntetett értékek átváltásánál az árbevétel 
tekintetében az érintett év utolsó napján érvényes devizaárfolyamokat, a beszámoló esetében 
az üzleti év utolsó napján érvényes árfolyamot, a referenciák tekintetétében pedig a teljesítés 
időpontjában érvényes devizaárfolyamot kell figyelembe venni. A részvételi jelentkezésben 
szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó 
iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni. 

3.5. Irányadó idő: A részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban valamennyi órában 
megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő. 

 

4. Értesítések 
 

4.1. A Felolvasólapon képviselőként (kapcsolattartó) feltüntetett személlyel közöltek a részvételre 
jelentkező, illetőleg közös részvételi jelentkezés esetén a közös részvételre jelentkezők 
mindegyike vonatkozásában joghatályos közlésnek minősülnek. Az eljárás bármely 
szakaszában a képviselőnél (kapcsolattartónál) megjelölt faxszámra, e-mail címre küldött 
bármilyen üzenet, dokumentum a sikeres elküldés visszaigazolásának pillanatában a 
részvételre jelentkező, illetőleg közös részvételi jelentkezés esetén valamennyi közös 
részvételre jelentkező részére joghatályosan kézbesítettnek tekintendő.  

4.2. A képviselő (kapcsolattartó) személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változásról írásban 
kell az ajánlatkérőt értesíteni. 

4.3. Az eljárás bármely szakaszában az ajánlatkérő részére az előírt módon megküldött bármilyen 
üzenet, dokumentum tartalmát az ajánlatkérő csak akkor veszi figyelembe, ha a dokumentum 

 a részvételre jelentkező képviselőjének (kapcsolattartójának) vagy 

 a részvételre jelentkező cégjegyzésre jogosultjának, illetőleg jogosultjainak vagy  

 közös részvételi jelentkezés esetén a közös részvételi megállapodás szerinti 
képviselőjének vagy 

 az előbbi három bekezdésben említettek bármelyike által cégszerűen meghatalmazott 
személy  

aláírásával kerülnek megküldésre az ajánlatkérő részére. 

5. Kiegészítő tájékoztatás 

5.1. A részvételre jelentkező – a megfelelő részvételi jelentkezés érdekében – a részvételi 
felhívásban és az közbeszerzési dokumentumba foglaltakkal kapcsolatban írásban Kiegészítő 
(értelmező) Tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől a Kbt. 56.§ (1) bekezdése szerint. 

5.2. Ajánlatkérő valamennyi részvételre jelentkezőnek írásban megküldi a választ a Kbt. 56.§ (2) 
bekezdése szerint a részvételi határidő lejárta előtt ésszerű időben, de legkésőbb a részvételi 
határidő lejárta előtt 4 nappal, illetve azt a részvételre jelentkezők számára hozzáférhetővé 
teszi.  
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5.3. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 56.§ (3) bekezdésére tekintettel, ha a 
kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet a válaszadási határidőt megelőző negyedik napnál 
később nyújtották be, a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek nem kötelező megadnia. 

5.4. A Kiegészítő Tájékoztatást a részvételre jelentkező írásban kapja meg. 

5.5. A Kiegészítő Tájékoztatás során adott válaszok a részvételi felhívás és dokumentáció részét 
képezik, ezeket a részvételi jelentkezés összeállítása során figyelembe kell venni. 

5.6. Minden tájékoztatás iránti kérelmet írásban – szerkeszthető word formátumban is - kell 
eljuttatni az alábbi e-mail címre:  

esztari@ugyvediiroda.hu  
 

5.7. A Kiegészítő Tájékoztatások kézhezvételét a részvételre jelentkező köteles haladéktalanul a 
megadott e-mail címre visszaigazolni.  

5.8. A Kiegészítő Tájékoztatások kézhezvétele visszaigazolásának elmulasztása esetén a 
részvételre jelentkező nem hivatkozhat arra, hogy a Kiegészítő Tájékoztatásokat nem kapta 
meg hiánytalanul határidőre.  

6. A részvételi jelentkezés benyújtása  

6.1. A részvételi jelentkezést a részvételi határidőn belül munkanapokon hétfőtől péntekig 9.00-
15.00, valamint a részvételi határidő utolsó napján 9.00-10.00 óra között lehet benyújtani. 

6.2. A részvételi jelentkezésnek a közbeszerzési dokumentum I. 8. pontban megjelölt helyszínre kell 
megérkezni a részvételi határidő leteltéig. 

6.3. A postán megküldött részvételi jelentkezésnek a közbeszerzési dokumentum I. 8. pontjában 
megjelölt helyszínre határidőben történő beérkezése a részvételre jelentkező felelőssége, 
melyet vita esetén a részvételre jelentkezőnek kell igazolnia. 

6.4. A postán megküldött részvételi jelentkezést a részvételre jelentkezőnek olyan formában, illetve 
megjelöléssel – a részvételre jelentkező nevének és székhelyének feltüntetésével - ellátva és 
olyan határidőben kell feladnia, megküldenie, hogy az ajánlatkérő postai küldeményeket kezelő 
irodája számára egyértelmű legyen, hogy az nem bontható fel, és azt felbontás nélkül 
továbbítania kell a borítékon megjelölt helyszínre.   

6.5. A személyesen benyújtott részvételi jelentkezés átvételét ajánlatkérő átvételi elismervénnyel 
igazolja, amelyen szerepel az átvétel dátuma és időpontja (óra, perc), valamint az átvevő 
aláírása. 

6.6. Ha a részvételi jelentkezés a részvételi határidő lejárta után, vagy nem a megjelölt szobába 
érkezik, úgy elkésettnek minősül, azt az ajánlatkérő nem bírálja el. Az előbbiek arra az esetre is 
vonatkoznak, ha a részvételre jelentkező a részvételi jelentkezést postai úton, kézbesítővel, 
vagy futárszolgálattal küldi be.  

6.7. A kézbesítés hibáiból eredő késedelmeket az ajánlatkérő nem tudja figyelembe venni. 
Ajánlatkérő kéri, hogy a részvételre jelentkező számoljon az épületbe való beléptetés 

mailto:esztari@ugyvediiroda.hu
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időigényével is. Ajánlatkérő ezúton felhívja valamennyi részvételre jelentkező szíves 
figyelmét arra, hogy a postai kézbesítés átfutási ideje meghosszabbodott a kormányzati 
szervek számára előírt „KÉR” rendszer miatt, ezért javasoljuk, hogy lehetőség szerint 
gyorsfutár útján vagy személyesen nyújtsák be részvételi jelentkezésüket. 

7. A részvételi jelentkezések benyújtásának határideje 
 

A részvételi felhívás IV.2.2) pontjában megjelölt időpont. 

8. A részvételi jelentkezések benyújtásának helye 

A részvételi felhívás VI.3.3) pontjában megjelölt helyszín.  

9. A részvételi jelentkezések bontásának időpontja 

A részvételi felhívás VI.3.3) pontjában megjelölt időpont. 
 
A részvételre jelentkező a felbontás időpontjáról külön értesítést nem kap.  
 
A jelen lenni kívánó részvételre jelentkező(k), illetve a részvételre jelentkező meghatalmazással 
(a cégkivonat szerint a cég képviseletére feljogosított tisztségviselő által adott teljes bizonyító erejű 
magánokiratba foglalt meghatalmazás, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás-
mintáját is) igazolt képviselője/képviselői részvételük igazolására jelenléti ívet írnak alá.  
 
Ajánlatkérő az olyan részvételi jelentkezést, melyet az általa előírt részvételi határidőn túl kap meg, 
érvénytelennek nyilvánítja, amely részvételi jelentkezés azonban a Kbt. 46. § (2) bekezdése szerint 
iratnak minősülnek. 

10. A részvételi jelentkezések bontásának helye 

A részvételi felhívás VI.3.3) pontjában megjelölt pontjában megjelölt hely. 

11. A részvételi jelentkezés módosítása vagy visszavonása 

A részvételre jelentkező a Kbt. 55.§ (7) bekezdése alapján a részvételi határidő lejártáig új 
részvételi jelentkezés benyújtásával módosíthatja a részvételi felhívását. Ebben az esetben az 
elsőként benyújtott részvételi jelentkezést visszavontnak kell tekinteni.  

12. Hiánypótlás, felvilágosítás, indokoláskérés 

12.1. Ajánlatkérő a Kbt. 71.§ alapján az összes részvételre jelentkező számára azonos feltételekkel 
biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, valamint a részvételi jelentkezésben található, nem 
egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében a 
részvételre jelentkezőktől felvilágosítást kérhet. 

12.2. A hiánypótlásra vagy a felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítást ajánlatkérő a többi 
részvételre jelentkező egyidejű értesítése mellett közvetlenül a részvételre jelentkező részére 
küldi meg, megjelölve a határidőt, továbbá a hiánypótlási felhívásban a pótlandó hiányokat 
jelentkezőnként tételesen.  
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12.3. A Kbt. 71.§ (4) bekezdés alapján, ha az ajánlatkérő megállapítja, hogy a részvételre 
jelentkező az alkalmasság igazolásához olyan gazdasági szereplő kapacitásaira támaszkodik, 
vagy olyan alvállalkozót nevezett meg, amely a Kbt. 62.§ (1) bekezdés a)-h), k)-n), p) és 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 a részvételre jelentkezőt a kizárt helyett szükség esetén más gazdasági 
szereplő megnevezésére. 

12.4. A Kbt. 71.§ (5) bekezdése alapján, amíg bármely részvételre jelentkező számára 
hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására határidő van folyamatban, a részvételre 
jelentkező pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az ajánlatkérő nem hívta fel 
hiánypótlásra. 

12.5. Ajánlatkérő újabb hiánypótlást rendel el, ha a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban nem 
szereplő hiányt észlel.  

12.6. Ajánlatkérő a Kbt. 71.§ (6) bekezdése alapján nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a 
hiánypótlással a részvételre jelentkező a jelentkezésében korábban nem szereplő gazdasági 
szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb 
hiánypótlás. A korábban megjelölt hiány a későbbi hiánypótlás során már nem pótolható. 

12.7. A hiánypótlási felhívásra, felvilágosítás-, valamint indokoláskérésre benyújtott 
dokumentumoknak a hiánypótlásra, nyilatkozattételre szóló felhívásban megjelölt határidő 
lejártáig a megjelölt helyszínre (emelet, iroda) kell megérkezniük. 

12.8. A postán megküldött dokumentumoknak a hiánypótlásra, nyilatkozattételre szóló felhívásban 
megjelölt határidő lejártáig a megjelölt helyszínre (emelet, iroda) történő beérkezése a 
részvételre jelentkező felelőssége, melyet vita esetén a részvételre jelentkezőnek kell 
igazolnia. 

12.9. A postán megküldött dokumentumokat a részvételre jelentkezőnek olyan formában, illetve 
megjelöléssel – részvételre jelentkező nevének és székhelyének feltüntetésével - ellátva és 
olyan határidőben kell feladnia, megküldenie, hogy az ajánlatkérő postai küldeményeket 
kezelő irodája számára egyértelmű legyen, hogy az nem bontható fel, és azt felbontás nélkül 
továbbítania kell a borítékon megjelölt helyszínre.   

12.10. A személyesen a hiánypótlási felhívásra, felvilágosítás-, valamint indokoláskérésre benyújtott 
dokumentumok átvételét ajánlatkérő átvételi elismervénnyel igazolja, amelyen szerepel az 
átvétel dátuma és időpontja (óra, perc), valamint az átvevő aláírása. 

12.11. Azok a hiánypótlási felhívásra, felvilágosítás-, valamint indokoláskérésre benyújtott 
dokumentumok, amelyek a hiánypótlásra, nyilatkozattételre szóló felhívásban megjelölt 
határidő lejárta után, vagy nem a megjelölt szobába érkeznek, elkésettnek minősülnek, azokat 
az ajánlatkérő nem bírálja el. Az előbbiek arra az esetre is vonatkoznak, ha a részvételre 
jelentkező a dokumentumokat postai úton, kézbesítővel, vagy futárszolgálattal küldi be.  

12.12. A kézbesítés hibáiból eredő késedelmeket az ajánlatkérő nem tudja figyelembe venni. 
Ajánlatkérő kéri, hogy a részvételre jelentkező számoljon az ajánlatkérő székhely 
épületébe való beléptetés időigényével is. 
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13. A kapacitást rendelkezésre bocsátó személy vagy szervezet bevonása  

13.1. A Kbt. 65.§ (7) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a részvételre 
jelentkező(k) bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is 
megfelelhet(nek), a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.  

13.2. Ebben az esetben meg kell jelölni a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet / személyt és 
a részvételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt 
vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében a részvételre jelentkező ezen 
szervezet /  személy erőforrására vagy arra is támaszkodik.  

13.3. A Kbt. 65.§ (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell a részvételi jelentkezésben a 
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet / személy olyan szerződéses vagy 
előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy 
a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés 
teljesítésének időtartama alatt. 

13.4. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 65.§ (8) bekezdése szerint az a szervezet, 
amelynek adatait a részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához 
felhasználja, a Ptk. 6:419.§-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az 
ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár 
megtérítéséért. 

13.5. Ajánlatkérő felívja a figyelmet arra is, hogy a szakemberek – azok végzettségére, 
képzettségére – rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai 
tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a 
gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott 
szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének 
teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely - a részvételre jelentkező saját 
kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve 
szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben..  

13.6. A szerződés teljesítéséhez szükséges, a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország 
nyilvántartásában való szereplésre, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, 
jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezésre vonatkozó feltételek 
követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott 
szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, 
szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. (A Kbt. 65.§ (7) 
bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.) 

14. Tájékoztatás az ajánlatkérő döntéseiről  

Ajánlatkérő a Kbt. 79.§ (1) bekezdése alapján köteles a részvételre jelentkezőt írásban tájékoztatni 
az eljárás részvételi szakaszának eredményéről, az eljárás eredménytelenségéről, a részvételre 
jelentkező részvételi jelentkezésének érvénytelenné nyilvánításáról, valamely gazdasági szereplő 
kizárásáról, valamint ezek részletes indokáról, az erről hozott döntést követően a lehető 
leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül. 
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Ajánlatkérő a részvételi jelentkezések elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban 
meghatározott minta szerint írásbeli összegezést köteles készíteni a részvételi jelentkezésekről.   

Ajánlatkérő a Kbt. 79.§ (2) bekezdése szerint a részvételi jelentkezések elbírálásának 
befejezésekor az előző bekezdés szerinti tájékoztatást az írásbeli összegezésnek minden 
részvételre jelentkező részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton történő megküldésével 
teljesíti.  

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a közbeszerzési eljárásban a döntéssel 
összefüggésben a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból 
származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 106.§ -a 
szerint jár el. 

15. Tájékoztatás a megajánlásra kerülő rendszer ún kritikus követelményeiről 

A részvételi felhívás VI.11 pontjában foglaltakkal összhangban Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra 
és tájékoztatásul közli, hogy az érvényes ajánlattétel feltétele, hogy a részvételre jelentkező által 
az ajánlati szakaszban megajánlásra kerülő rendszer az ajánlatkérő által meghatározott és ún. 
kritikusnak minősített követelményeknek eleget tegyen. Ezen elvárt követelményeket a 
közbeszerzési dokumentum tartalmazza. 

A Kbt. 87.§ (1) rendelkezései alapján ezen feltételek meglétéről az ajánlatkérő nem kíván tárgyalni. 

A rendszerrel szemben elvárt és kritikusnak minősített követelmények a következők:  

 A különböző központi forrásrendszerekben lévő adatok fogadja, egységes kezelését 
biztosítja. 

 A felhasználók részére mindig megfelelő – konzisztens és hiteles – adatokat biztosít. 

 Adat- és kódszótárak kezelése  

 Audit célú naplózás: a rendszeren történő szolgáltatás igénybevétel naplózására. 

 A szakterületi felhasználók számára megjelenő információkkal szemben (ide értve a 
hibaüzeneteket is) követelmény a magyar nyelv teljes körű használata. A rendszer 
üzemeltetői és fejlesztői számára megjelenített (végfelhasználó által nem látható) 
információk esetében az angol nyelv használata is megengedett (pl.: fejlesztői eszközök, 
üzemeltetői hibaüzenetek). 

 A magyar konvencióknak megfelelően kell kezelni a számokat, pénznemeket, dátumokat, 
illetve rövidítéseket (például: tizedesvessző, számjegyek csoportosítása, elválasztó 
pontok, stb.). 

 A Kormányzati Adatközpontban (KAK-ban) kell ún. „on-premise” megoldást kialakítani. 

 A rendszer legyen képes szabványos, integrált együttműködésre az ajánlott elemző-
jelentéskészítő eszközökkel. 

 A sikeresen betöltött adatokat időhatályosan, verziózottan kell kezelni. 

 Az adatok sértetlenségét a rendszer határain belüli adatfolyamokon keresztül, valamint a 
rendszeren belüli tárolás során is biztosítani kell (rendszer zártság). 
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 A rendszer legyen - referenciákkal alátámasztott módon - képes a megajánlott 
adattárház komponenssel integrált együttműködésre. 

 Az adatbázis keretrendszer támogassa HTML5 technológián keresztül reszponzív UI 
felületek illesztését közvetlenül a szállítandó memória alapú platformra. A mobil elemzési 
célapplikációs komponens mellett ilyen módon is legyen biztosítható a tetszőleges 
eszközökről (Desktop, táblagép, okostelefon) történő döntéstámogatás. 

 Az elkészült riportok legyenek az üzleti intelligencia (BI) portál felületre legyenek 
publikálhatók. 

 A rendszer biztosítsa az adatok elemzését támogató, a kormányhivatali területi struktúrát 
követő, egyszerű térképes megjelenítését és elemzését.  

 A rendszer biztosítsa az irányítópulton (dashboard-ban) összerendezett riportok közötti 
átjárást és lefúrást. 

 Ad-hoc riportok legyenek összeállíthatók a felhasználói felületről „húzd és ejtsd” (drag 
and drop) módszerrel. A rendszer nyújtson támogatást az optimális leválogatás, 
riportfuttatás elkészítéséhez. 

 A rendszernek moduláris felépítésűnek és egyben integráltnak is kell lennie, amelyben 
az adatok tárolása központi memória alapú oszlop orientált adatbázisban, agilis 
adattárházban valósul meg. Az adatok elsődleges tárolása a riportok gyors elérésének 
támogatása érdekében a memóriában történjen. Lokális, kliens oldali adattárolásra nincs 
szükség, ugyanakkor ennek lehetősége biztosítani kell a felhasználók számára a saját 
egyedi lekérdezési eredmények tekintetében. 

 A rendszer integrált jellegéből adódóan valamennyi funkciónak, modulnak ugyanazt a 
központi adatbázist egységes platformot, illetve adattárházat kell használnia, ami állhat 
több logikai komponensből, viszont az adatbázis kezelésnek, archiválásnak, mentésnek 
és visszaállításnak egy egységként kell megjelennie.  

 A rendszernek moduláris felépítésűnek és egyben integráltnak is kell lennie. Az adatok 
tárolása központi memória alapú oszlop orientált adatbázisban, agilis adattárházban 
valósul meg. (lokális, kliens oldali adattárolásra nincs szükség, lásd NF-1 is). Az adatok 
elsődleges tárolása a riportok gyors elérésének támogatása érdekében a memóriában 
történjen. 

 A rendszer adatbázisnak az adatokat jól visszakereshető, elérhető, megfelelő 
jogosultsági szintekhez rendelt módon kell kezelnie. A rendszer integrált jellegéből 
adódóan valamennyi funkciónak, modulnak ugyanazt a központi adatbázist, egységes 
platformot (adattárházat) kell használnia, ami állhat több logikai komponensből, viszont 
az adatbázis kezelésnek, archiválásnak, mentésnek, visszaállításnak egy egységként 
kell megjelennie. 

 A rendszer x86 architektúrájú kiszolgálókon kell fusson. A szükséges szervertermi 
infrastruktúrát IaaS szinten (beleértve e szintig annak üzemeltetését) a NISZ Zrt. 
biztosítja a Kormányzati Adatközpontban (KAK), beleértve a környezeti-, gyengeáramú 
hálózati- és energia-követelményeket.  

 A riportoknak maximum 30 másodperc alatt le kell futniuk, amennyiben a megjelenített 
adatcellák száma nem haladja meg a 100.000-es értéket. Ehhez szükséges az adatok 
elsődleges tárolása a memóriában. 

 A mentés, archiválás folyamata alatt ne kelljen leállítani egyetlen modult sem. Mentés 
ideje alatt az indokolt teljesítménycsökkenés a kérések kiszolgálásában elfogadható. 
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 A rendszernek legalább az az állami és önkormányzati szervek elektronikus 
információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény szabályai szerinti 3-as szintnek meg 
kell felelnie. 

 A teszt és éles környezetekben a rendszermódosítások csak változtatási csomaggal 
végezhetők, a csomagok fejlesztői rendszerből történő kiindulását feltételezve. 

 A rendszer a tárolt és kezelt adatok tekintetében biztosítsa az adatintegritást, az adatok 
konzisztenciáját.  

 Mind a működési logika, mind pedig a tárolt adatok tekintetében a rendszer biztosítsa a 
sérthetetlenséget, és a konzisztens állapot visszaállíthatóságát. 

 A szállított rendszer egyedileg fejlesztett szoftverkomponensei forráskódjainak, az 
azokkal kapcsolatos fejlesztői kommenteknek, valamint a hozzá tartozó szakmai, 
fejlesztői dokumentációjának biztonságos, hosszú távú, auditált minőségű megőrzésének 
biztosítása, garantálása elvárás.  

 Ajánlattevőnek a piacon más forgalmazóktól meg nem vásárolható valamennyi 
felhasznált szoftvereszköz tekintetében mindenre kiterjedően biztosítania kell a forráskód 
és annak felhasználhatóságát, módosítását, továbbfejlesztését biztosító jogoknak az 
átadását a szerződéstervezetben meghatározott követelmények szerint. Azon felhasznált 
rendszerkomponensek esetén, ahol a forráskód átadása az Ajánlattevő, vagy 
alvállalkozója, vagy harmadik fél gazdasági érdekeit érdemben befolyásolja, ott 
lehetőség a teljeskörű ellenőrzött forráskód ügyvédi letétben történő elhelyezése is a 
szerződéstervezetben szereplő letétkiadási feltételek meghatározásával.  

 Ajánlatkérő a piacon széles körben elérhető gyári dobozos licence-ek (pl. 
adatbáziskezelő, operációs rendszer) forráskódjának átadását nem várja Ajánlattevőtől. 

 A rendszer felhasználói jogait Ajánlatkérő mindennemű korlátozásoktól mentesen kívánja 
megszerezni, melybe egyebek mellett a korlátozásmentes felhasználószámot, 
felhasználó szervezet számot, valamint kapcsolt külső adatbázisszámot is kifejezetten 
beleérti. A korlátozásmentes felhasználószámba a rendszeradminisztrációs és fejlesztői 
célú felhasználás nem értendő bele. A felhasználószám változása sem közvetlenül, sem 
közvetve nem befolyásolhatja a felhasználásához kapcsolódó Ajánlatkérő számára 
átadott licence mennyiségét. 

 Felhasználókhoz kapcsolódó korlátozott licence-szám kizárólag a mélyelemzéseket 
támogató adattárházi BI elemzőszoftver esetén határozható meg a dokumentációban 
foglaltak szerint. 

16. Az ajánlatok értékelése  

Ajánlatkérő akkor értékeli a benyújtott ajánlatot, ha a Kbt. 69.§ (2) bekezdésében foglaltakra 
figyelemmel megállapította, hogy az a felhívásban és közbeszerzési dokumentumban meghatározott 
követelményeknek maradéktalanul megfelel, nem állnak fenn az ajánlattal szemben a Kbt.-ben 
meghatározott érvénytelenségi okok, a 69.§ (3) bekezdésre figyelemmel a nyertes ajánlattevő 
kiválasztásának nincs további akadálya.  

Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a Kb. 76.§ (2) bekezdés c) 

pontjában rögzítetteknek megfelelően a „legjobb ár-érték arány” alapján értékeli az alábbi szempontok 

és súlyszámok mellett: 



 

KÖZIGAZGATÁS- ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS-FEJLESZTÉS OPERATÍV 

PROGRAM - 

  

       16/89 

 

  

Részszempont Súlyszám 

1.  Nettó ajánlati ár 40 

2. A rendszer központi moduljai rendeltetésszerű 
üzemeltetéséhez és jogszerű használatához kapcsolódó, 
az 5 éves fenntartási időszak alatti éves licenc- és 
követési díj (nettó Ft / évben meghatározva):  

20 

3.  Szakmai ajánlat minősége 40 

 
Az adható pontszám alsó és felső határa minden egyes részszempont esetében: 1-100 
pont.  
 
Az 1. és 2. számú értékelési részszempont szerinti értékelés: 
 
Az 1. és 2. értékelési részszempont esetében a szempont szerinti legjobb (legalacsonyabb nettó 
vállalkozói díj, illetve éves licenc- és követési díj) ajánlat a maximális 100 pontot kapja, a többi 
ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, a fordított 
arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az ajánlatkérő, a Közbeszerzési 
Hatóságnak az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazandó 
módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról szóló útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. 
december 21.) alapján. 

 
Az értékelés képlete (fordított arányosítás): 
P = (A legjobb / A vizsgált)  x  (P max – P min) + P min 

ahol: 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
P max: a pontskála felső határa 
P min: a pontskála alsó határa 
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték) 
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 
A pontozás két tizedes jegyre kerekítve történik. 
 

A 3. számú értékelési részszempont szerinti értékelés: 
 
Jelen részszempontnál a megajánlott rendszernek az Ajánlatkérő által megfogalmazott 
rendszerkövetelményeknek való megfelelése kerül értékelésre.  
 
Ajánlattevő által benyújtandó szakmai ajánlatában nyilatkoznia kell a követelményjegyzékben 
lévő minden követelményhez tartozóan annak dobozos funkcióval, vagy egyedi fejlesztéssel 
elkészítendő voltáról. 
 
Ajánlatkérő a fenti fogalmakat a következőképpen értelmezi: 
 

 Dobozos funkciónak tekintendő a már meglévő, lefejlesztett és használatra kész funkció, 

beleértve a paraméterezhető, beállítással befolyásolható funkciókat is. 
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 Egyedi fejlesztésnek tekintendő a meglévő funkciók kiegészítéseként felmérést, 

tervezést, kódolást, tesztelést, integrálást igénylő fejlesztői beavatkozás a program 

működésébe. 

Az ajánlattevőnek a szakmai ajánlatában be kell mutatnia, hogy az egyes követelmények 
dobozos vagy egyedi fejlesztése milyen formában és funkcióban áll már rendelkezésre dobozos 
szoftver esetén, illetve milyen, már meglévő funkcióba, vagy meglévő funkció mellé kerül 
kialakításra egyedi fejlesztés esetén. 
 
A követelményjegyzék olyan objektív követelményeket tartalmaz, melyek megléte a kialakítandó 
rendszer elvárt működéséhez szükségesek. A követelményjegyzéket a közbeszerzési 
dokumentum IV. melléklete tartalmazza. 
 
A pontozás módszere: 
Ajánlattevőnek a követelményjegyzékben megadott minden egyes követelményhez nyilatkoznia 
kell, hogy  

- a követelményt egy már meglévő funkció teljesíti-e, ekkor a „dobozos” oszlopban kell egy 

„X” jelet elhelyeznie 

- a követelményt egyedi fejlesztéssel tudja megvalósítania, ekkor az „egyedi fejlesztés” 

oszlopba kell egy „X” jelet elhelyeznie 

Ha Ajánlattevő egy követelménynél úgy értékeli, hogy egy már meglévő (dobozos) funkciót kell 
tovább fejlesztenie a követelmény teljesítéséhez, akkor az „egyedi fejlesztés” oszlopot kell, hogy 
megjelölje. 
 
Ajánlattevő legyen figyelemmel arra, hogy az egyes követelményekhez csak az egyik megoldás 
adható meg, tehát minden követelmény mellett csak az egyik oszlopban szerepelhet „X” jel. Ettől 
eltérő jelölés esetén az ajánlat érvénytelennek tekintendő. 
 
Azoknál a követelményeknél, amelyeknél nem kifejezett szoftverfejlesztői tevékenység van 
meghatározva, az alapján kell az „X” jelölést elhelyezni, hogy  

- a követelmény készként a rendelkezésére áll, ekkor a „dobozos” oszlopban kell az „X” jelet 

elhelyeznie, vagy  

- a követelmény később kerül elkészítésre, ekkor az „egyedi fejlesztés” oszlopban kell az „X” 

jelet elhelyeznie. 

Ajánlatkérő ellenőrzi az ajánlatokat formai szempontból. Érvénytelen az ajánlat, 

- ha egy követelményhez több „X” jel kerül elhelyezésre, valamint,  

- ha egy követelményhez nem kerül „X” jel elhelyezésre. 

 
A részszempont értékelése: 
Az Ajánlattevő általi megajánlásokra elhelyezett „X” jelek darabszáma a két oszlopban külön-
külön összesítésre kerülnek, így két érték keletkezik: 
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- a „dobozos” oszlopban lévő „X” jelek darabszáma, 

- az „egyedi fejlesztés” oszlopban lévő „X” jelek darabszáma. 

Ajánlatkérő a „dobozos” oszlopban lévő 1 darab „X” jelhez 11 pontot rendel, mivel a projekt 
határidőre történő, sikeres és a követelményeknek eleget tevő megvalósításának szempontjából 
a már meglévő funkciók használatba vétele szignifikánsan kisebb kockázattal jár, mint az egyedi 
fejlesztések esetében. 
 
Ajánlatkérő az „egyedi fejlesztés” oszlopban lévő 1 darab „X” jelhez 1 pontot rendel, mivel a 
projekt határidőre történő, sikeres és a követelményeknek eleget tevő megvalósításának 
szempontjából az egyedi fejlesztések időigénye és minősége nem garantálható a projekt jelenlegi 
szakaszában, valamint kockázatot jelent a fejlesztési idő hossza, a fejlesztés minősége, annak 
kiszámíthatatlansága, valamint a jelenlegi funkciókban való megjelenésével kapcsolatos 
problémák esetleges felmerülése. 
 
Az előálló két összeget összeadva  

- a legmagasabb értékű ajánlat maximálisan 100 pontot kap 

- a legalacsonyabb értékű ajánlat minimálisan 1 pontot kap 

A többi ajánlathoz a pontértéket az alábbi képlet alapján kerülnek kiszámításra: 
 
Részszempont értékelésének képlete: 
Pvizsgált = (Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax – Pmin) + Pmin 

ahol: 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
P max: a pontskála felső határa 
P min: a pontskála alsó határa 
A legkedvezőbb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legmagasabb érték) 
A legkedvezőtlenebb: a legkedvezőtlenebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték) 
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 
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II. A RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉS ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK KÖVETELMÉNYEI 
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1. A részvételi jelentkezés elkészítésének formai követelményei 

 
1.1. Az eljárás nyelve magyar. A részvételi jelentkezéshez és az eljáráshoz kapcsolódó összes 

levelezést és egyéb anyagokat magyar nyelven kell elkészíteni. Ha bármely, részvételi 
jelentkezéshez csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy 
ajánlatkérő az idegen nyelvű dokumentumok magyar nyelvű fordítását is kéri csatolni a 
részvételi jelentkezéshez.  

Ajánlatkérő nem követeli meg a hiteles fordítást, a fordítás felelős fordításként is benyújtható. 
Felelős fordítás alatt ajánlatkérő azt érti, hogy az idegen nyelven benyújtott dokumentum esetén a 
fordítást az részvételre jelentkező készíti vagy készítteti el és cégszerű aláírásával – vagy a 
meghatalmazott cégszerű aláírásával hitelesíti, és a  következő megjegyzéssel látja el: „A magyar 
nyelvű fordítások tartalmukban és értelmükben teljes egészében megegyeznek az idegen 
nyelvű eredeti iratok tartalmával.”  

A fordítás tartalmáért az részvételre jelentkező felelős. Ajánlatkérő kizárólag a fordítást vizsgálja. 
Az idegen nyelven benyújtott irat, dokumentum és annak fordítása közötti eltérésből fakadó 
esetleges hátrányos jogkövetkezményeket a részvételre jelentkezőnek viselnie kell. 

 
1.2. A részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezést és annak minden mellékletét 1 példányban 

papír alapon (1 eredeti), valamint a teljes részvételi jelentkezést és annak minden mellékletét 1 
példányban elektronikus adathordozón (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható PDF file 
formában egyetlen dokumentumba beszkennelve) kell benyújtani a közbeszerzési dokumentum I. 
fejezet 8. pontjában megjelölt helyszínre közvetlenül vagy postai úton. Az elektronikus példányt a 
papíralapú végleges, aláírt részvételi jelentkezésről kell elkészíteni. . A papír és elektronikus 
példány eltérése esetén a papír alapú változatot tekintjük irányadónak. 

1.3. A részvételi jelentkezést írásban és zárt csomagolásban kell benyújtani.  

A részvételi jelentkezés lezárt csomagolását a következő felirattal kell ellátni: „Részvételi 
jelentkezés: Adattárház kialakítása. A részvételi határidő lejárta előtt nem bontható fel!" 

Ha a csomagolást nem jelölik meg a fenti előírásnak megfelelően, az ajánlatkérő nem vállal 
felelősséget a benyújtott ajánlat elkeveredéséért és idő előtti felbontásáért. 

1.4. A részvételi jelentkezések könnyebb kezelhetősége és tartalmának egyértelmű megállapítása 
érdekében az ajánlatkérő kér i , hogy a részvételi jelentkezés kerüljön összefűzésre és 
tartalmazzon oldalszámozást, valamint olyan tartalomjegyzéket, mely alapján a részvételi 
jelentkezésben szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. 

Elegendő a szöveget vagy számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat 
nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. 

1.5. A részvételi jelentkezésben lévő, minden nyilatkozatot a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó 
szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult 
személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.  
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1.6. A részvételi jelentkezés minden olyan oldalát, amelyen – a részvételi jelentkezés beadása előtt – 
módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a 
módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. 

 
2. A részvételi jelentkezés elkészítésének t a r t a l m i  követelményei 

2.1. A részvételi jelentkezés pénzneme a forint (HUF).  

2.2. A részvételi jelentkezésben szereplő, nem forintban megadott adatok tekintetében az átszámítást 

tartalmazó iratot közvetlenül az érintett dokumentum mögé kell csatolni. 

2.3. A részvételi jelentkezés összeállítása során a különböző pénznemek forintra történő 

átszámításánál a részvételre jelentkezőnek a Részvételi Felhívás feladásának napján (a Részvételi 

Felhívás VI.5. pontjában meghatározott időpontban) érvényes Magyar Nemzeti Bank által 

meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia, kivéve a Részvételi Felhívás III.1.3. M1.) 

pontja szerinti referenciák esetén. 

2.4. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára a részvételre 

jelentkező saját központi bankja által a Részvételi Felhívás feladásának napján (a Részvételi 

Felhívás VI.5. pontjában meghatározott időpontban) érvényes árfolyamon számított forint 

ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint.  

2.5. Az üzleti titok 

A gazdasági szereplő a részvételi jelentkezésben, a hiánypótlásban, valamint a Kbt. 72.§ szerinti 
indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47.§] 
tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.  

Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra 
hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna.  

A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, 
amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala 
miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet.  

A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén 
kerül megfogalmazásra. 

A Kbt. 44.§ (2) bekezdése alapján a gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak különösen 

a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb 

nyilvántartásból bárki számára megismerhetők, 

b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény 27.§ (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat, 

c) az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az alkalmasság igazolása körében 

bemutatott 
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ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építés- vagy 
szolgáltatási koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó 
információkat és adatokat, 

cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre 
vonatkozó információkat és adatokat, 

d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem 

értve a leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében a Kbt. 44.§ (1) 

bekezdésében meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak, 

e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem értve a 

szakmai ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében a Kbt. 44.§ (1) 

bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és a Kbt. 

44.§ (3) bekezdése alapján nincs akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak. 

A gazdasági szereplő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint 
olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a 
nyilvánosságra hozatalát, amely a Kbt. 76.§ szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, 
de az ezek alapjául szolgáló - a Kbt. 44.§ (2) bekezdése hatálya alá nem tartozó - részinformációk, 
alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. 

Ha a gazdasági szereplő meghatározott információk, adatok üzleti titokká nyilvánítása során az Kbt. 
44.§ (1)-(3) bekezdésben foglaltakat nem tartotta be, úgy az ajánlatkérő hiánypótlás keretében 
felhívja az érintett gazdasági szereplőt a megfelelő tartalmú dokumentum benyújtására. 

  

3. A RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉS RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ NYILATKOZATOK, IRATOK JEGYZÉKE: 

(A részvételi jelentkezések összeállításának érdekében az ajánlatkérő javasol ja  a részvételre 
jelentkező(k)nek, hogy a felsorolt okiratokat és dokumentumokat az alábbi sorrendben állítsák 
össze.) 

3.1. Részvételi jelentkezés borítólapja, feltüntetve 

 a közbeszerzési eljárás tárgyát, 

 a részvételre jelentkező pontos nevét, címét (székhely)  
(Amennyiben több részvételre jelentkező közösen nyújt be részvételi jelentkezést a 
borítólapon a közös részvételre jelentkezők nevét és címét (székhelyét), valamint a 
képviselő cég nevét és címét (székhelyét) kell feltüntetni.)  

3.2. Tételes tartalomjegyzék az oldalszámozás feltüntetésével. 

3.3. Felolvasólap  

A közbeszerzési dokumentum III. fejezetének III.1. pontjában meghatározott – a Kbt. 66.§ (5) 
bekezdésének megfelelően kitöltött és cégszerűen aláírt nyilatkozat – tartalommal feltüntetve  

 a közbeszerzési eljárás tárgyát, 

 a részvételre jelentkező pontos nevét, címét (székhelyét), telefonszámát, faxszámát, a 
kapcsolattartó személy nevét és e-mail címét, 
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 amennyiben több részvételre jelentkező közösen nyújt be részvételi jelentkezést, a 
borítólapon a közös részvételre jelentkezők nevét, a vezető cég nevét és székhelyét, a 
tagjai nevét és székhelyét kell feltüntetni. 

3.4. Általános információk a részvételre jelentkezőről  

A közbeszerzési dokumentum III. fejezetének III.2. pontjában meghatározott tartalommal. 

3.5. Közös részvételi jelentkezés - adatok a közös részvételre jelentkezőkről  

A közbeszerzési dokumentum III. fejezetének III.3. pontjában meghatározott tartalommal. 

Közös részvételi jelentkezés esetén az I. fejezet 2.6. pontja szerinti megállapodást is szükséges a 
részvételi jelentkezés részeként csatolni. A megállapodásnak a közös részvételre jelentkezők 
egyértelmű felelősségvállalását tartalmazó nyilatkozatot is tartalmaznia kell.  

3.6. Egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD vagy EEKD) a közbeszerzési 

dokumentum III. fejezetének III.4. pontjában meghatározott tartalommal. 

A részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezés benyújtásakor az Európai Unió Bizottsága 
2016/7, (2016. január 5.) végrehajtási rendeletében foglalt kitöltési útmutató alapján és a 321/2015. 
(X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján jelzi, hogy az ESPD-ben a pénzügyi-gazdasági 
és műszaki-szakmai alkalmassági követelmények előzetes igazolására nem kéri a 
formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását, azaz a 
formanyomtatványban elegendő az alkalmassági feltételeknek való megfelelőségről nyilatkozni. 

Ajánlatkérő az ESPD-t elektronikus, szerkeszthető formában is a részvételre jelentkezők 
rendelkezésére bocsátja. 
 
A részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezés benyújtásakor az Európai Unió Bizottsága 
2016/7, (2016. január 5.) végrehajtási rendeletében foglalt kitöltési útmutató alapján és a 321/2015. 
(X.30.) Korm. rendelet II. fejezetének megfelelően kitöltött Egységes Európai Közbeszerzési 
Dokumentum (a továbbiakban: ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a 
Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá. 
 
Közös részvételi jelentkezés esetén a közös részvételre jelentkezők mindegyik köteles külön-külön 
kitölteni és benyújtani a részvételi jelentkezésben az ESPD-t. 

Amennyiben a jelentkező a Kbt. 65.§ (7) bekezdése szerint az előírt alkalmassági 
követelményeknek bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva kíván 
megfelelni, akkor meg kell jelölni a jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító 
felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy 
követelményeket, amelynek igazolása érdekében a jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy 
arra is támaszkodik.  

Amennyiben a részvételre jelentkező az alkalmasság igazolása érdekében kapacitásra 
támaszkodik, úgy abban az esetben csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet 
olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot is, 
amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak 
majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 
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A részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet 
vonatkozásában csak az ESPD-t köteles benyújtani a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésben foglalt kizáró 
okok hiányának igazolása érdekében. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a részvételi felhívás III.1.1. – III.1.3. 
pont szerinti iratok benyújtása a részvételi jelentkezés benyújtásakor nem kötelező, de nem tiltott. 
 
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában az 
ESPD-t kitölteni nem kell, hanem a részvételre jelentkezőnek a Kbt. 67.§ (4) bekezdés szerinti 
nyilatkozatot (közbeszerzési dokumentum III. Iratminták fejezet III.6.4. nyilatkozat) kell benyújtania 
a részvételi jelentkezésében. 
 
Ha egy részvételre jelentkező az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet/személy 
kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek/személyek mindegyike által 
kitöltött és aláírt ESPD-t kell benyújtani. Ilyen esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó 
szervezetnek/személynek azon alkalmassági feltételek vonatkozásában kell nyilatkoznia, 
amelyeket a részvételre jelentkező igénybe kíván venni az alkalmasság igazolásához. 
 

3.8. Részvételre jelentkező nyilatkozata a Kbt. 66.§ (6) bekezdés a)-b) pontja szerint  

A részvételre jelentkezőnek a Kbt. 66.§ (6) bekezdése alapján - a közbeszerzési dokumentum III. 
fejezet III.5. pontja szerinti tartalmú nyilatkozat szerint - a részvételi jelentkezésében meg kell 
jelölni 
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez a részvételre jelentkező 
alvállalkozót kíván igénybe venni, 
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és a jelentkezés benyújtásakor már ismert 
alvállalkozókat. 
 
Amennyiben nem vesz igénybe a jelentkező alvállalkozókat, úgy a nemleges nyilatkozat csatolása 
is szükséges. 

3.9. Részvételre jelentkező nyilatkozata a Kbt. 67.§ (4) bekezdése szerint 

A közbeszerzési dokumentum III. fejezet III.6. pontja szerinti tartalmú nyilatkozat szerint. 

3.10. Részvételre jelentkező nyilatkozata az elektronikus formában benyújtott részvételi 
jelentkezésről  

A közbeszerzési dokumentum III. fejezet III.7. pontja szerinti tartalmú nyilatkozat szerint. 

3.16. Regisztrációs adatlap 
A közbeszerzési dokumentum III. fejezet III.13. pontja szerinti tartalmú minta szerint. 

3.17. Változásbejegyzésre vonatkozó nyilatkozat  

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, a kizáró okok igazolása során a részvételi 
jelentkezéshez csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak 
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.  
 
A közbeszerzési dokumentum III. fejezet III.14. pontja szerinti tartalmú minta szerint. 

3.18. Aláírási címpéldány, aláírás-minta, meghatalmazás 
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A részvételi jelentkezéshez csatolni kell a részvételi jelentkezésben szereplő nyilatkozatokat aláíró, 
a részvételre jelentkező és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő írásbeli 
képviseletére jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági 
cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9.§ (1) bekezdése szerinti aláírás 
mintáját egyszerű másolatban (vagy a letelepedés országában elfogadott más, a cégjegyzési 
jogosultságot igazoló dokumentumot).  

Amennyiben meghatalmazott személy írja alá a nyilatkozatot, abban az esetben a cégkivonat 
szerint a cég képviseletére feljogosított tisztségviselő által adott közokiratba vagy teljes bizonyító 
erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást is csatolni kell, melynek tartalmaznia kell a 
meghatalmazott aláírását is. 

 
 

4.  IRATJEGYZÉK AZ AJÁNLATKÉRŐ KBT. 69.§ SZERINTI FELHÍVÁSÁRA BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOKRÓL, IRATOKRÓL 
 
Kizáró okok igazolásai 
 
Magyarországon letelepedett részvételre jelentkező esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) 
Korm. rendelet 8.§-a szerint a Kbt. 62.§-a tekintetében a következő igazolásokat és írásbeli 
nyilatkozatokat köteles elfogadni, illetve a következőképpen köteles ellenőrizni a kizáró okok hiányát: 
a) a Kbt. 62.§ (1) bekezdés a) és e) pontja tekintetében - amelyet kizárólag természetes személy 

gazdasági szereplő köteles igazolni -, valamint a Kbt. 62.§ (2) bekezdésében említett személyek 
esetén közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatot; 

 
b) a Kbt. 62.§ (1) bekezdés b) pontja tekintetében az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 

(a továbbiakban: Art.) szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisból az ajánlatkérő ellenőrzi, ha 
a gazdasági szereplő az adatbázisban nem szerepel, az illetékes adó- és vámhivatal igazolását 
vagy az Art. szerinti együttes adóigazolást; 

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

cégeljárásban közreműködő szolgálattól (a továbbiakban: céginformációs szolgálat) ingyenesen, 
elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján az ajánlatkérő ellenőrzi; a Kbt. 62.§ (1) 
bekezdés d) pontja tekintetében, ha a gazdasági szereplő a cégnyilvánosságról, a bírósági 
cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény értelmében nem minősül cégnek, 
vagy ha az adott szervezet tevékenységének felfüggesztésére a cégbíróságon kívül más hatóság 
is jogosult, közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatot; 

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

ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján az ajánlatkérő ellenőrzi; ha a nem 
természetes személy gazdasági szereplő nem minősül cégnek, közjegyző vagy gazdasági, 
illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatot; 

 
e) a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g) pontja tekintetében a kizáró ok hiányát a Hatóság honlapján elérhető 

nyilvántartásból, valamint a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető 
cégjegyzék-adatok alapján az ajánlatkérő ellenőrzi; 
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f) a Kbt. 62.§ (1) bekezdés h) pontja tekintetében az ajánlatkérő nem kérhet külön igazolást, a kizáró 
ok hiányának igazolásaként az ajánlatkérő köteles elfogadni az eljárásban benyújtott egységes 
európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot; 

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

megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során; 
 
h) a Kbt. 62.§ (1) bekezdés j) pontja tekintetében az adott eljárásban a kizáró ok megvalósulását az 

ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során; korábbi közbeszerzési eljárásra vonatkozóan pedig az 
ajánlatkérő köteles elfogadni az eljárásban benyújtott egységes európai közbeszerzési 
dokumentumba foglalt nyilatkozatot; 

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

ia) a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont ka) alpontja tekintetében nem szükséges igazolás vagy 
nyilatkozat benyújtása, a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető 
cégjegyzék-adatok alapján az ajánlatkérő azt ellenőrzi, hogy valóban Magyarországon bejegyzett 
gazdasági szereplőről van szó; 
 
ib) a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében a részvételre jelentkező 
nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott 
tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha a részvételre jelentkezőt nem jegyzik 
szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló 
törvény) 3.§ r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos 
nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a 
gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3.§ r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja 
szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni;  
 
A nyilatkozat mintáját a közbeszerzési dokumentum III. fejezet III.16. és a III. fejezet III.16/1. 
nyilatkozat tartalmazza, amelyet az Ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4), illetve (8) bekezdés szerinti 
felkérésére kell benyújtani. 
 
Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét arra, hogy a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3.§ r) 
pontja szerint a tényleges tulajdonos fogalma a következő: 
r) tényleges tulajdonos: 
ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 
továbbiakban: Ptk.) 8:2.§ (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok 
vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a 
közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő 
közzétételi követelmények vonatkoznak, 
rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezetben - a Ptk. 8:2.§ (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással 
rendelkezik, 
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rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, 
rd) alapítványok esetében az a természetes személy, 
1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő 
kedvezményezetteket már meghatározták, 
2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még 
nem határozták meg, vagy 
3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány 
vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár. 
 
ic) a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kc) alpontjára vonatkozóan a részvételre jelentkező 
nyilatkozata arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, 
amely a részvételre jelentkezőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni 
résszel vagy szavazati joggal rendelkezik; ha van ilyen szervezet, a részvételre jelentkező 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;  
 
A nyilatkozat mintáját a közbeszerzési dokumentum III. fejezet III.17. nyilatkozat tartalmazza, 
amelyet az Ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4), illetve (8) bekezdés szerinti felkérésére kell benyújtani. 
 

j) a Kbt. 62.§ (1) bekezdés l) pontja tekintetében a kizáró okok hiányát az ajánlatkérő ellenőrzi a 
munkaügyi hatóságnak a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 8/C. §-a szerint 
vezetett nyilvántartásából nyilvánosságra hozott adatokból, valamint a Bevándorlási és 
Állampolgársági Hivatal honlapján közzétett adatokból; 

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

megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során; 
 
l) a Kbt. 62.§ (1) bekezdés n) pontja tekintetében a Gazdasági Versenyhivatal (a továbbiakban: GVH) 

döntései, illetve az ezt felülvizsgáló bírósági döntések tekintetében a jogsértés megtörténtét az 
ajánlatkérő a GVH honlapján található, döntéseket tartalmazó adatbázisokból ellenőrzi; az 
ajánlatkérő ezen felül nem kérhet külön igazolást, a GVH honlapján található adatbázisokban nem 
szereplő esetleges jogsértés hiányának igazolásaként az ajánlatkérő köteles elfogadni az eljárásban 
benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot; 

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

eljárásban benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot; 
 
n) a Kbt. 62.§ (1) bekezdés p) pontja tekintetében az ajánlatkérő nem kérhet külön igazolást, a kizáró 

ok hiányának igazolásaként az ajánlatkérő köteles elfogadni az eljárásban benyújtott egységes 
európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot; 
 

o) a Kbt. 62. § (1) bekezdés q) pontja tekintetében az ajánlatkérő nem kér külön igazolást, a jogsértés 
megtörténtét vagy annak hiányát a Közbeszerzési Hatóság honlapján közzétett adatokból az 
ajánlatkérő ellenőrzi. 
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A nem Magyarországon letelepedett részvételre jelentkező esetében az ajánlatkérő a 321/2015. 
(X.30.) Korm. rendelet 10.§-a szerint a Kbt. 62.§-a tekintetében a következő igazolásokat és írásbeli 
nyilatkozatok köteles elfogadni, illetve a következőképpen köteles ellenőrizni a kizáró okok hiányát: 

a) a Kbt. 62.§ (1) bekezdés a), e)–f) pontja és (2) bekezdése tekintetében a gazdasági szereplő, illetve 
személy tagállama vagy letelepedése szerinti országa illetékes igazságügyi vagy közigazgatási 
hatósága által kibocsátott okiratot, amely igazolja az említett követelmények teljesítését; 

b) a Kbt. 62.§ (1) bekezdés b) pontja tekintetében a letelepedése szerinti ország illetékes 
hatóságainak igazolását; a kizáró ok hiányát magyarországi köztartozással kapcsolatban az Art. 
szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisból az ajánlatkérő is ellenőrzi; ha a részvételre jelentkező 
az adatbázisban nem szerepel, az illetékes adó- és vámhivatal igazolását vagy az Art. szerinti együttes 
adóigazolást is be kell nyújtani; amennyiben a gazdasági szereplő Magyarországon nem végez 
adóköteles tevékenységet, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal erről szóló igazolását; 

c) a Kbt. 62.§ (1) bekezdés c), d), g) pontja tekintetében a letelepedése szerinti ország illetékes 
hatóságainak igazolását; a g) pont tekintetében a Közbeszerzési Döntőbizottság által alkalmazott 
eltiltásra vonatkozóan a kizáró ok hiányát az ajánlatkérő a Hatóság honlapján elérhető nyilvántartásból 
ellenőrzi; 

d) a Kbt. 62.§ (1) bekezdés h) pontja tekintetében az ajánlatkérő nem kérhet külön igazolást, a kizáró ok 
hiányának igazolásaként az ajánlatkérő köteles elfogadni az eljárásban benyújtott egységes európai 
közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot; 

e) a Kbt. 62.§ (1) bekezdés i) pontja tekintetében nem szükséges igazolás benyújtása, a kizáró ok 
megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során; 

f) a Kbt. 62.§ (1) bekezdés j) pontja tekintetében az adott eljárásban a kizáró ok megvalósulását az 
ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során; korábbi közbeszerzési eljárásra vonatkozóan pedig az 
ajánlatkérő köteles elfogadni az eljárásban benyújtott egységes európai közbeszerzési 
dokumentumba foglalt nyilatkozatot; 

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

ga) a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont ka) alpontja tekintetében az érintett ország illetékes 
hatósága által kiállított adóilletőség-igazolást; 

gb) a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő, illetve részvételre 
jelentkező nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek 
szabályozott tőzsdén vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt, illetve 
részvételre jelentkezőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosásról szóló törvény 
3.§ r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének 
és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a 
gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3.§ r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) 
alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni; 
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A nyilatkozat mintáját a közbeszerzési dokumentum III. fejezet III.15. és a III. fejezet III.15/1. 
nyilatkozat tartalmazza, amelyet az Ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4), illetve (8) bekezdés szerinti 
felkérésére kell benyújtani. 

gc) a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kc) pontja tekintetében az ajánlattevő vagy részvételre 
jelentkező nyilatkozata arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy személyes joga szerint 
jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben, illetve részvételre jelentkezőben közvetetten vagy 
közvetlenül több, mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik; ha van ilyen 
szervezet, az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező azt nyilatkozatban megnevezi (cégnév, 
székhely), továbbá nyilatkozik, hogy annak vonatkozásában a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kc) 
alpontjában hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn; 

A nyilatkozat mintáját a közbeszerzési dokumentum III. fejezet III.16. nyilatkozat tartalmazza, 
amelyet az Ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4), illetve (8) bekezdés szerinti felkérésére kell benyújtani. 

h) a Kbt. 62.§ (1) bekezdés l) pontja tekintetében a kizáró okok hiányát az ajánlatkérő ellenőrzi a 
munkaügyi hatóságnak a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 8/C.§-a szerint 
vezetett nyilvántartásából nyilvánosságra hozott adatokból, valamint a Bevándorlási és Állampolgársági 
Hivatal honlapján közzétett adatokból; 

i) a Kbt. 62.§ (1) bekezdés m) pontja tekintetében nem szükséges igazolás benyújtása, a kizáró ok 
megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során; 

j) a Kbt. 62.§ (1) bekezdés n) és o) pontja tekintetében az ajánlatkérő nem kérhet külön igazolást, a 
kizáró ok hiányának igazolásaként az ajánlatkérő köteles elfogadni az eljárásban benyújtott egységes 
európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot; Magyarországon elkövetett korábbi 
jogsértés tekintetében az ajánlatkérő az n) pontban található kizáró ok hiányát a GVH honlapján 
található, döntéseket tartalmazó adatbázisokból ellenőrzi; 

k) a Kbt. 62.§ (1) bekezdés p) pontja tekintetében az ajánlatkérő nem kérhet külön igazolást, a kizáró ok 
hiányának igazolásaként az ajánlatkérő köteles elfogadni az eljárásban benyújtott egységes európai 
közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot; 

l) a Kbt. 62. § (1) bekezdés q) pontja tekintetében az ajánlatkérő nem kér külön igazolást, a 
jogsértés megtörténtét vagy annak hiányát a Közbeszerzési Hatóság honlapján közzétett adatokból az 
ajánlatkérő ellenőrzi. 

Ha az illetékes bíróság vagy hatóság nem bocsát ki az a)–c) pont, vagy g) pont ga) alpont szerinti 
kivonatot vagy igazolást, vagy azok nem terjednek ki a hivatkozott pontokban felsorolt esetek 
mindegyikére, az ajánlatkérő köteles elfogadni a részvételre jelentkező eskü alatt tett nyilatkozatát, 
vagy ha ilyen nyilatkozat nem ismert az érintett országban, a részvételre jelentkező által az illetékes 
bíróság, hatóság, kamara vagy szakmai szervezet előtt tett vagy közjegyző által hitelesített 
nyilatkozatot. 

Pénzügyi-gazdasági alkalmasság igazolásához a jelentkezőnek csatolnia kell: 
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P1) Számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat  

 
 

A részvételi felhívás III.1.2. pontjának P1) alkalmassági feltételnék leírtak szerint.  

 

P2) A közbeszerzés tárgya szerinti (adattárház kialakítását, valamint elemzési szolgáltatást is 
magába foglaló informatikai alkalmazásfejlesztés és informatikai rendszerintegráció) – általános 
forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozat 
 

A részvételi felhívás III.1.2. pontjának P2) alkalmassági feltételnék leírtak szerint.  
 
Műszaki-szakmai alkalmasság igazolásához a jelentkezőnek csatolnia kell: 

M1) Referencia 

A részvételi felhívás III.1.3. pontjának M1) alkalmassági feltételnél leírtak szerint.  
 

 

M2) Szakemberek 
 
A részvételi felhívás III.1.2. pontjának M2) alkalmassági feltételnél leírtak szerint.  
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III. IRATMINTÁK 

 
Az ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkező figyelmét arra, hogy a közbeszerzési dokumentum III. 

fejezetében található iratminták a részvételi jelentkezések elkészítéséhez kívánnak segítséget nyújtani, 
azok mintaként szolgálnak, e formában történő benyújtásuk nem követelmény. 
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III.1. 
Felolvasólap 

  
Ajánlatkérő: Fejér Megyei Kormányhivatal 
 
Közbeszerzés tárgya: „Adattárház kialakítása gazdálkodási és működési adatkörökre, valamint 

elemzési szolgáltatások biztosítása a kormányhivatali rendszer számára ” 
  

Részvételre jelentkező megnevezése:  

Székhelye:  

Telefonszáma:  

Faxszáma:  

Kapcsolattartó személy neve:  

Kapcsolattartó személy telefonszáma:  

Kapcsolattartó személy e-mail címe:  

 
Közös részvételi jelentkezés esetén: 

Vezető tag neve, címe   

Kapcsolattartó személy neve  

Kapcsolattartó személy telefonszáma:  

Kapcsolattartó személy e-mail címe:  

Tag 1. neve, címe  

Tag 2. neve, címe1  

 
 
___________________20__. __________________ 

 
___________________________ 
cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 
jogosult(ak) részéről 

  

                                                 
1 A részvételre jelentkező törölheti/kiegészítheti további sorokkal, a partnerek számára szükség szerint. 
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III.2. 

Általános információk a részvételre jelentkezőről 
(önálló - nem közös – részvételi jelentkezés esetén) 

 
 
A.1 A részvételre jelentkező neve: ……………………………………………….….…………... 

A.2 A részvételre jelentkező székhelye: ………………………………………….………….. 

 Telefon: ................ Fax: ................ E-mail: ...............………….. 

A.3 A részvételre jelentkező adószáma …………………………………..…………………….. 

A.4 A részvételre jelentkező cégjegyzékszáma: ……………………………………………….. 

A.5. A részvételre jelentkező pénzforgalmi számlaszáma, amin nyertessége esetén a 

pénzforgalmat bonyolítani kívánja: ………………..………………………... 

A.6. Nyilatkozom, hogy a részvételre jelentkező a 2004. évi XXXIV. törvény alapján  

 mikro vállalkozásnak minősül 

 kisvállalkozásnak minősül 

 középvállalkozásnak minősül 

 nem tartozik a törvény hatálya alá. 2 

 

 
______________20__. __________________ 

 

___________________________ 

cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 
jogosult(ak) részéről 

 

 
 
 
  

                                                 
2 A megfelelő rész aláhúzandó! 
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III.3. 

Közös részvételi jelentkezés - adatok a közös részvételre jelentkezőkről 
 
Ajánlatkérő: Fejér Megyei Kormányhivatal 
 
Közbeszerzés tárgya: „Adattárház kialakítása gazdálkodási és működési adatkörökre, valamint 

elemzési szolgáltatások biztosítása a kormányhivatali rendszer számára ” 
 

Vezető tag neve:  

Vezető tag székhelye:  

Vezető tag  Telefon Fax  E-mail 

Vezető tag adószáma  

A vezető tag pénzforgalmi számlaszáma, amin 
nyertessége esetén a pénzforgalmat bonyolítani 
kívánja: 

 

Tag 1. neve:  

Tag 1. székhelye:  

Tag 1. Telefon Fax  E-mail 

Tag 1. adószáma  

Tag 1. pénzforgalmi számlaszáma, amin nyertessége 
esetén a pénzforgalmat bonyolítani kívánja: 

 

A részvételre jelentkező törölheti/kiegészítheti további sorokkal, a partnerek számára szükség szerint. 
______________20__. __________________ 

___________________________ 
cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult(ak) részéről 

 
Ajánlatkérő felhívja a közös részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a Kbt. 35. § (3) bekezdése szerint a 
közös részvételre jelentkezők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen 
tartalmaznia kell a közös részvételre jelentkezők megjelölését. 
Megjegyzés: A közös részvételi jelentkezésre vonatkozó előírásokat a közbeszerzési dokumentum I. 
fejezet 2.5. pontja tartalmazza. 
Ha több részvételre jelentkező közösen nyújt be részvételi jelentkezést, akkor az arról szóló 
megállapodást a részvételi jelentkezéshez csatolni kell. 
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III.4. 
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa 

I. rész: A közbeszerzési eljárásra és az Ajánlatkérő szervre vagy a közszolgáltató Ajánlatkérőre vonatkozó 
információk 

 Olyan közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az eljárást megindító felhívást az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában tették közzé, az I. részben előírt információ automatikusan beolvasásra kerül, feltéve, hogy az 
elektronikus ESPD-szolgáltatást3 használták az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltéséhez.  

 Az Európai Unió Hivatalos lapjában közzétett vonatkozó hirdetmény4 hivatkozási adatai: 
 A Hivatalos Lap S sorozatának száma [ ], dátum [ ], [ ] oldal,  
a hirdetmény száma a Hivatalos Lap S sorozatban: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

 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 elektronikus ESPD-
szolgáltatást használják az egységes európai közbeszerzési dokumentum létrehozásához és kitöltéséhez. Ha 
nem, akkor ezt az információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie. 

  

 A beszerző azonosítása5  Válasz: 

 Név:  Fejér Megyei Kormányhivatal 

 Melyik beszerzést érinti?  Válasz: 

 A közbeszerzés megnevezése vagy rövid ismertetése6: 
„Adattárház kialakítása gazdálkodási és működési 

adatkörökre, valamint elemzési szolgáltatások 
biztosítása a kormányhivatali rendszer számára ” 

 Az Ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató Ajánlatkérő 
által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)7: 

 [ ] 

  

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

 

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

A: A GAZDASÁGI SZEREPLŐRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

 Azonosítás:  Válasz: 

 Név:  [ ] 

 Uniós adószám (HÉA-azonosító szám), adott esetben:  [ ]  

 Ha nincs uniós adószám (HÉA-azonosító szám), kérjük 
egyéb nemzeti azonosító szám feltüntetését, adott 
esetben, ha szükséges. 

 [ ] 

 Postai cím:  [......] 

 Kapcsolattartó személy vagy személyek8:   [......] 

 Telefon:  [......] 

 E-mail cím:  [......] 

 Internetcím (adott esetben):  [......] 

 Általános információ:  Válasz: 

 A gazdasági szereplő mikro-, kis- vagy középvállalkozás9?  [ ] Igen [ ] Nem 

 Csak ha a közbeszerzés fenntartott10: A gazdasági 
szereplő védett műhely, szociális vállalkozás11 vagy védett 
munkahely-teremtési programok keretében fogja teljesíteni 
a szerződést?  
Ha igen, mi a fogyatékossággal élő vagy hátrányos 
helyzetű munkavállalók százalékos aránya? 
  
Ha szükséges, kérjük, adja meg, hogy az érintett 
munkavállalók a fogyatékossággal élő vagy hátrányos 
helyzetű munkavállalók mely kategóriájába vagy 
kategóriáiba tartoznak. 

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

 Adott esetben, a gazdasági szereplő szerepel-e az 
elismert (minősített) gazdasági szereplők hivatalos 

 [ ] Igen [ ] Nem [ ] Nem alkalmazható 

                                                 
8 Kérjük, ismételje meg a kapcsolattartó személyekre vonatkozó információt, ahányszor szükséges. 
9 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. 
10 Lásd a szerződésről szóló hirdetmény III.1.5. pontját. 
11 Azaz fő célja a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű személyek szociális és szakmai beilleszkedése. 
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jegyzékében, vagy rendelkezik-e azzal egyenértékű 
igazolással (pl. nemzeti (elő)minősítési rendszer 
keretében)? 

 Ha igen: 
  

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

  

 a) Kérjük, adott esetben adja meg a jegyzék vagy az 
igazolás nevét és a vonatkozó nyilvántartási vagy igazolási 
számot: 

 a) [......] 

 b) Ha a felvételről szóló igazolás vagy tanúsítvány 
elektronikusan elérhető, kérjük, tüntesse fel: 

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

 c) Kérjük, tüntesse fel a referenciákat, amelyeken a 
felvétel vagy a tanúsítás alapul, és adott esetben a 
hivatalos jegyzékben elért minősítést12: 

 [......][......][......][......] 
c) [......] 

 d) A felvétel vagy a tanúsítás az összes előírt kiválasztási 
szempontra kiterjed? 

   
d) [ ] Igen [ ] Nem 

  

 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) [ ] Igen [ ] Nem 

 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: 

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

 Részvétel formája:  Válasz: 

 A gazdasági szereplő másokkal együtt vesz részt a 
közbeszerzési eljárásban?13 

 [ ] Igen [ ] Nem 

 Ha igen, kérjük, biztosítsa, hogy a többi érintett külön egységes európai közbeszerzési dokumentum 

                                                 

12 A hivatkozások és a minősítés, ha van ilyen, a tanúsításon szerepelnek. 
13 Nevezetesen egy csoport, konzorcium, közös vállalkozás vagy hasonló részeként. 
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formanyomtatványt nyújtson be. 

 Ha igen: 
  

 a) Kérjük, adja meg a gazdasági szereplő csoportban 
betöltött szerepét (vezető, specifikus feladatokért felelős, 
...): 

 a): [......] 

 b) Kérjük, adja meg, mely gazdasági szereplők a 
közbeszerzési eljárásban együtt részt vevő csoport tagjai: 

 b): [......] 

 c) Adott esetben a részt vevő csoport neve:  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; 
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 
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 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 is14. 

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 (alvállalkozói 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 részvétel15; 

 2.  Korrupció16; 

 3.  Csalás17; 

 4.  Terrorista bűncselekmény vagy terrorista csoporthoz kapcsolódó bűncselekmény18; 

 5.  Pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása19; 

                                                 
14 Pl. a minőség-ellenőrzésben részt vevő műszaki szervezetek esetében: IV. rész C. szakasz, 3. pont. 
15 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. 
16 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. 
17 Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1. cikke értelmében (HL C 316., 1995.11.27., 48. o.) 
18 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. 
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 6.  Gyermekmunka és az emberkereskedelem más formái20 

 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): [......][......][......][......]21 

 Amennyiben igen, kérjük,22 adja meg a következő 
információkat: 

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

 a) Elítélés dátuma, adja meg, hogy az 1-6. pontok közül 
melyik érintett, valamint az ítélet okát (okait), 

  

 b) Határozza meg az elítélt személyét [ ];  b) [......] 

 c) Amennyiben az ítélet közvetlenül megállapítja:  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): [......][......][......][......]23 

 Ítéletek esetén hozott-e a gazdasági szereplő olyan 
intézkedéseket, amelyek a releváns kizárási okok ellenére 
igazolják megbízhatóságát24 (Öntisztázás)? 

 [ ] Igen [ ] Nem 

 Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az 
intézkedéseket25: 

 [......] 

B: ADÓFIZETÉSI VAGY A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK FIZETÉSÉRE VONATKOZÓ 
KÖTELEZETTSÉG MEGSZEGÉSÉVEL KAPCSOLATOS OKOK 

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



 

KÖZIGAZGATÁS- ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS-FEJLESZTÉS OPERATÍV 

PROGRAM - 

  

       41/89 

 

  

 Adó vagy társadalombiztosítási járulék fizetése:  Válasz: 

 Teljesítette-e a gazdasági szereplő összes 
kötelezettségét az adók és társadalombiztosítási 
járulékok megfizetése tekintetében, mind a székhelye 
szerinti országban, mind pedig az Ajánlatkérő szerv vagy a 
közszolgáltató 

 [ ] Igen [ ] Nem 

  

 Ajánlatkérő tagállamában, ha ez eltér a székhely szerinti 
országtól? 

  

   Adók  Társadalombiztosítási 
hozzájárulás 

 Ha nem, akkor kérjük, adja meg a következő 
információkat: 

    

 a) Érintett ország vagy tagállam  a) [......]  a) [......] 
 b) Mi az érintett összeg?  b) [......]  b) [......] 
 c) A kötelezettségszegés megállapításának módja:     
 1) Bírósági vagy közigazgatási határozat:     

 - Ez a határozat jogerős és végrehajtható?  c1) [ ] Igen [ ] Nem  c1) [ ] Igen [ ] Nem 

 - Kérjük, adja meg az ítélet vagy a határozat dátumát.  -   [ ] Igen [ ] Nem  -   [ ] Igen [ ] Nem 

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

 - 
  
- 

 [......] 
  
[......] 

 - 
  
- 

 [......] 
  
[......] 

 2) Egyéb mód? Kérjük, részletezze:  c2) [...]  c2) [...] 

 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? 

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

 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): 26 
  
[......][......][......] 

C: FIZETÉSKÉPTELENSÉGGEL, ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGGEL VAGY SZAKMAI 
KÖTELESSÉGSZEGÉSSEL KAPCSOLATOS OKOK27 

 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. 

    

                                                 
26 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
27 Lásd a 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (4) bekezdését. 
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 Esetleges fizetésképtelenség, összeférhetetlenség 
vagy szakmai kötelességszegés 

 Válasz: 

 A gazdasági szereplő tudomása szerint megszegte-e   [ ] Igen [ ] Nem 

 kötelezettségeit a környezetvédelmi, a szociális és a 
munkajog terén28? 

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

 A gazdasági szereplő a következő helyzetek 
bármelyikében van-e: 
a) Csődeljárás, vagy 
b) Fizetésképtelenségi eljárás vagy felszámolási eljárás 
alatt áll, vagy 
c) Hitelezőkkel csődegyezséget kötött, vagy 

 [ ] Igen [ ] Nem 

  

 d) A nemzeti törvények és rendeletek szerinti hasonló 
eljárás következtében bármely hasonló helyzetben van29, 
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 teljesítésére30. 

 -  [......] 

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

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

 Elkövetett-e a gazdasági szereplő súlyos szakmai 
kötelességszegést31? 

 [ ] Igen [ ] Nem, 

 Ha igen, kérjük, részletezze: 
 [......] 

  
 Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó 
intézkedéseket?  
[ ] Igen [ ] Nem 

  
 Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az 

                                                 
28 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 
29 Lásd a nemzeti jogot, a vonatkozó hirdetményt vagy a közbeszerzési dokumentumokat. 
30 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. 
31 Adott esetben lásd a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok meghatározásait. 
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intézkedéseket: [......] 

 Kötött-e a gazdasági szereplő a verseny torzítását 
célzó megállapodást más gazdasági szereplőkkel? 

 [ ] Igen [ ] Nem 

 Ha igen, kérjük, részletezze: 
 [...] 

   Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó 
intézkedéseket?  
[ ] Igen [ ] Nem 

  
 Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az 
intézkedéseket: [......] 

 Van-e tudomása a gazdasági szereplőnek bármilyen 
összeférhetetlenségről32 a közbeszerzési eljárásban való 
részvételéből fakadóan? 

 [ ] Igen [ ] Nem 

 Ha igen, kérjük, részletezze:  [...] 

 Nyújtott-e a gazdasági szereplő vagy valamely hozzá 
kapcsolódó vállalkozás tanácsadást az Ajánlatkérő 
szervnek vagy a közszolgáltató Ajánlatkérőnek, vagy részt 
vett-e más módon a közbeszerzési eljárás 
előkészítésében? 

 [ ] Igen [ ] Nem 

 Ha igen, kérjük, részletezze:  [...] 

 Tapasztalta-e a gazdasági szereplő valamely korábbi 
közbeszerzési szerződés vagy egy Ajánlatkérő szervvel 
kötött korábbi szerződés vagy korábbi koncessziós 
szerződés lejárat előtti megszüntetését vagy az említett 
korábbi szerződéshez kapcsolódó kártérítési követelést 

 [ ] Igen [ ] Nem 

    

 vagy egyéb hasonló szankciókat? 
  
Ha igen, kérjük, részletezze: 

   
[...] 

  
 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?  [ ] Igen [ ] Nem 

 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, 
  

                                                 
32 A nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban jelzettek szerint. 
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 c) Késedelem nélkül be tudta nyújtani az Ajánlatkérő szerv 
vagy a közszolgáltató Ajánlatkérő által megkívánt 
kiegészítő iratokat, és 

  

 d) Nem kísérelte meg jogtalanul befolyásolni az 
Ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató Ajánlatkérő 
döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas 
információkat megszerezni, amelyek jogtalan előnyöket 
biztosítanának számára a közbeszerzési eljárásban, vagy 
gondatlanságból olyan félrevezető információkat 
szolgáltatni, amelyek érdemben befolyásolhatják a 
kizárásra, a kiválasztásra vagy az odaítélésre vonatkozó 
döntéseket. 

  

D: EGYÉB, ADOTT ESETBEN AZ AJÁNLATKÉRŐ SZERV VAGY A KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐ 
TAGÁLLAMÁNAK NEMZETI JOGSZABÁLYAIBAN ELŐÍRT KIZÁRÁSI OKOK 

 Tisztán nemzeti kizárási okok  Válasz: 

 Vonatkoznak-e a gazdasági szereplőre azok a tisztán 
nemzeti kizárási okok, amelyeket a vonatkozó hirdetmény 
vagy a közbeszerzési dokumentumok meghatároznak? 

 [ ] Igen [ ] Nem 

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

Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ag) alpontja, 
illetve e), f), g), k), l), p) és q) pontjai, 

 (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 
dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
  
[......][......][......]33 

Amennyiben a tisztán nemzeti kizárási okok 
fennállnak, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó 
intézkedéseket? 

 [ ] Igen [ ] Nem 

 Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az 
intézkedéseket: 

 [......] 

IV. rész: Kiválasztási szempontok 

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

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

                                                 

33 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
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 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 
cégnyilvántartásába34: 
 

 [...] 

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

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

 2) Szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződéseknél:  [ ] Igen [ ] Nem 

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

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

  

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

 

B: GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI HELYZET 

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

  

 Gazdasági és pénzügyi helyzet  Válasz: 

                                                 
34 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. 
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 1a) A gazdasági szereplő („általános”) éves árbevétele a 
vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési 
dokumentumokban előírt számú pénzügyi évben a 
következő: 

 [......] év: [......] árbevétel: [......][...] pénznem  
év: [......] árbevétel: [......][...] pénznem 
év: [......] árbevétel: [......][...] pénznem 

 Vagy  (évek száma, átlagos árbevétel): [......],[......][...] pénznem 

 1b) A gazdasági szereplő átlagos éves árbevétele a 
vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési 
dokumentumokban előírt számú évben a következő35 
(): 

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

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

  

 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: 

 [......] év: [......] árbevétel: [......][...] pénznem  
év: [......] árbevétel: [......][...] pénznem 
év: [......] árbevétel: [......][...] pénznem 

 Vagy 
  

    

 
  

 2b) A gazdasági szereplő átlagos éves árbevétele a 
területen és a vonatkozó hirdetményben vagy a 
közbeszerzési dokumentumokban előírt számú évben 
a következő36: 

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

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

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

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

 [......] 

 4) A vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési 
dokumentumokban meghatározott pénzügyi mutatók37 
tekintetében a gazdasági szereplő kijelenti, hogy az előírt 
mutató(k) tényleges értéke(i) a következő(k): 

 (az előírt mutató azonosítása - x és y38 aránya - és az 
érték): [......], [......]39 

 Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük,  (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 
dokumentáció pontos hivatkozási adatai):  

                                                 

35 Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik. 
36 Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik. 
37 Pl. az eszközök és a források aránya. 
38 Pl. az eszközök és a források aránya. 
39 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
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adja meg a következő információkat: [......][......][......] 

 5) Szakmai felelősségbiztosításának biztosítási összege 
a következő: 

 [......],[......][...] pénznem 

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

 (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: 

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

 A referencia-időszak folyamán40 a gazdasági szereplő a 
meghatározott típusú munkákból a következőket 
végezte: 

 Munkák: [......] 

 Ha a legfontosabb munkák megfelelő elvégzésére és 
eredményére vonatkozó dokumentáció elektronikus 
formában rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a következő 
információkat: 

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

    

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

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

 A referencia-időszak folyamán41 a gazdasági szereplő a     Leírás  összegek  dátumok  megrendelők   

 meghatározott típusokon belül a következő főbb 
szállításokat végezte, vagy a következő főbb 
szolgáltatásokat nyújtotta: A lista elkészítésekor kérjük, 

            

                                                 
40 Az Ajánlatkérő szervek nem több, mint öt évet írhatnak elő, és elfogadhatnak öt évnél régebbi tapasztalatot. 
41 Az Ajánlatkérő szervek nem több, mint három évet írhatnak elő, és elfogadhatnak három évnél régebbi tapasztalatot. 
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tüntesse fel az összegeket, a dátumokat és a közületi vagy 
magánmegrendelőket42: 

              

 2) A gazdasági szereplő a következő szakembereket 
vagy műszaki szervezeteket43 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 ellátási lánc-
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 
vizsgálatok44 elvégzését. 

 [ ] Igen [ ] Nem 

 6) A következő iskolai végzettséggel és 
szakképzettséggel rendelkeznek: 

  

 a) A szolgáltató vagy maga a vállalkozó, és/vagy (a 
vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési 
dokumentumokban foglalt követelményektől függően) 

 a) [......] 

 b) Annak vezetői személyzete:  b) [......] 

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

 [......] 

 8) A gazdasági szereplő éves átlagos statisztikai 
állományi-létszáma és vezetői létszáma az utolsó három 

 Év, éves átlagos statisztikai állományi-létszám:  
[......],[......], 

                                                 
42 Vagyis minden megrendelőt fel kell sorolni, és a listának tartalmaznia kell mind a közületi, mind pedig a magánmegrendelőket az 
érintett szállítások vagy szolgáltatások tekintetében. 
43 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. 
44 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. 
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évre vonatkozóan a következő volt: [......],[......], 
[......],[......], 
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 kíván esetleg harmadik féllel 
szerződést kötni45: 

 [......] 

 11) Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződés 
esetében: 

 [ ] Igen [ ] Nem 

 A gazdasági szereplő szállítani fogja a leszállítandó 
termékekre vonatkozó mintákat, leírásokat vagy 
fényképeket, amelyeket nem kell hitelességi 
tanúsítványnak kísérnie; 

 [ ] Igen [ ] Nem 

 Adott esetben a gazdasági szereplő továbbá kijelenti, 
hogy rendelkezésre fogja bocsátani az előírt hitelességi 
igazolásokat. 

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

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

 [......][......][......] 

 12) Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződés 
esetében: 

 [ ] Igen [ ] Nem 

 Rendelkezésre tudja-e bocsátani a gazdasági szereplő a 
vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési 
dokumentumokban foglalt, a hatáskörrel rendelkezőként 
elismert hivatalos minőségellenőrző intézetek vagy 
hivatalok által kiállított bizonyítványokat, amelyek műszaki 
leírásokra vagy szabványokra való egyértelmű 
hivatkozással igazolják a termékek megfelelőségét? 

  

 Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg ennek okát, és 
azt, hogy milyen egyéb bizonyítási eszközök bocsáthatók 
rendelkezésre: 

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

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

  

                                                 
45 Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a gazdasági szereplő úgy határozott, hogy a szerződés egy részére alvállalkozói szerződést 
köt, és az alvállalkozó kapacitásait igénybe veszi annak a résznek a teljesítéséhez, akkor kérjük, hogy mindegyik ilyen alvállalkozóra 
nézve külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot töltsön ki, lásd a fenti II. rész C. szakaszát. 
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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? 

 [ ] Igen [ ] Nem 

 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: 

 (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? 

 [ ] Igen [ ] Nem 

 Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg ennek okát, 
valamint azt, hogy milyen egyéb bizonyítási eszközök 
bocsáthatók rendelkezésre a környezetvédelmi vezetési 
rendszereket vagy szabványokat illetően: 

   
[......] [......] 

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

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

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: 
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 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: 

 [ ] Igen [ ] Nem46 

  
Ha e tanúsítványok vagy egyéb igazolások valamelyike 
elektronikus formában rendelkezésre áll47, kérjük, hogy 
mindegyikre nézve adja meg a következő információkat: 

 (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 
dokumentáció pontos hivatkozási adatai):  
[......][......][......]48 

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 iratokhoz49, vagy 
    

 b) Legkésőbb 2018. március 31-én50 az Ajánlatkérő szervezetnek vagy a közszolgáltató Ajánlatkérőnek már birtokában 
van az érintett dokumentáció. 

 Alulírott(ak) hozzájárul(nak) ahhoz, hogy [az I. rész A. szakaszában megadott Ajánlatkérő szerv vagy közszolgáltató 
Ajánlatkérő] hozzáférjen a jelen egységes európai közbeszerzési dokumentum [a megfelelő rész/szakasz/pont 
azonosítása] alatt a [a közbeszerzési eljárás azonosítása: (rövid ismertetés, hivatkozás az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában közzétett hirdetményre, hivatkozási szám)] céljára megadott információkat igazoló dokumentumokhoz. 

 

 Keltezés, hely, és - ahol megkívánt vagy szükséges - aláírás(ok): [......] 

 

 
  

                                                 
46 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
47 Kérjük, egyértelműen adja meg, melyik elemre vonatkozik a válasz. 
48 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
49 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. 
50 A 2014/24/EU irányelv 59. cikke (5) bekezdése második albekezdésének nemzeti végrehajtásától függően. 
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III.5.51 
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontjai szerint52 

 
 

„A” változat 

Alulírott ______________________________ mint a(z) ___________________________ cégjegyzésre 
jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontjai 
alapján  

n y i l a t k o z o m ,  
 
hogy a Fejér Megyei Kormányhivatal ajánlatkérő által „Adattárház kialakítása gazdálkodási és 
működési adatkörökre, valamint elemzési szolgáltatások biztosítása a kormányhivatali rendszer 
számára” tárgyban, a Kbt. Második rész 85.§ (2) bekezdés a), c) és d) pontjai alapján indított 
tárgyalásos közbeszerzési eljárásában a közbeszerzésnek az alábbi része(i) teljesítéséhez kívánok 
igénybe venni alvállalkozót: 
 

A közbeszerzés részének (részeinek) 
megnevezése, amely(ek)nek teljesítéséhez 
alvállalkozót kíván igénybe venni 

A részvételi jelentkezés benyújtásakor már 
ismert alvállalkozó megnevezése (név, 
székhely/cím) 

  

  

  

  

______________20__. __________________ 

 

 

_________________________ 

cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 
jogosult(ak) részéről 

  

                                                 
51 Közös részvételi jelentkezés esetén valamennyi részvételre jelentkezőnek külön-külön kell a nyilatkozatot benyújtania, vagy a 

Megállapodásban foglaltak szerinti képviseletre jogosult által aláírni. 
52 Az „A” vagy a „B” változatot kell kitölteni. 
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Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontjai szerint 
 

„B” változat 

 
Alulírott ______________________________ mint a(z) ___________________________ cégjegyzésre 
jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján  

n y i l a t k o z o m ,  
 
hogy a Fejér Megyei Kormányhivatal ajánlatkérő által „Adattárház kialakítása gazdálkodási és 
működési adatkörökre, valamint elemzési szolgáltatások biztosítása a kormányhivatali rendszer 
számára” tárgyban, a Kbt. Második rész 85.§ (2) bekezdés a), c) és d) pontjai alapján indított 
tárgyalásos közbeszerzési eljárásában nem kívánok igénybe venni alvállalkozót.  
 

______________20__. __________________ 

___________________________ 

cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 
jogosult(ak) részéről 
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III.6.53 
Részvételre jelentkező nyilatkozata 
a Kbt. 67.§ (4) bekezdése alapján 

a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okokra vonatkozóan 

 

Alulírott ______________________________ mint a(z) ___________________________ cégjegyzésre 
jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában a Kbt. 67.§ (4) bekezdése alapján  
 

nyilatkozom, 
 
hogy a Fejér Megyei Kormányhivatal ajánlatkérő által „Adattárház kialakítása gazdálkodási és 

működési adatkörökre, valamint elemzési szolgáltatások biztosítása a kormányhivatali rendszer 

számára ” tárgyban, a Kbt. Második rész 85.§ (2) bekezdés a), c) és d) pontjai alapján indított 

tárgyalásos közbeszerzési eljárásában a megkötendő szerződés teljesítéséhez nem veszek igénybe a 

Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint kapacitást rendelkezésre bocsátó 

szervezetet.  

 
 
 
______________20__. __________________ 
 
 
 

___________________________ 
cégszerű aláírás a 
kötelezettségvállalásra jogosult(ak) 
részéről 

 
 
 
 
 
  

                                                 
53

 Közös részvételi jelentkezés esetén valamennyi részvételre jelentkezőnek külön-külön kell a nyilatkozatot benyújtania, vagy a 

Megállapodásban foglaltak szerinti képviseletre jogosult által aláírni. 
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III.7. 
Nyilatkozat az elektronikusan benyújtott részvételi jelentkezésről 

 
Alulírott ________________________________ mint a(z) _________________________ részvételre 

jelentkező cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában  

 

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

 

hogy a Fejér Megyei Kormányhivatal ajánlatkérő által „Adattárház kialakítása gazdálkodási és 

működési adatkörökre, valamint elemzési szolgáltatások biztosítása a kormányhivatali rendszer 

számára”  tárgyban, a Kbt. Második rész 85. § (2) bekezdés a), c) és d) pontjai alapján indított 

tárgyalásos közbeszerzési eljárásában az elektronikus formában benyújtott részvételi jelentkezés 

mindenben megegyezik a papír alapú eredeti példánnyal. 

 
 
 
 
______________20__. __________________ 

 

 

 

___________________________ 

cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 
jogosult(ak) részéről 
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III.8.54 
Részvételre jelentkező nyilatkozata a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről 

 
Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... cégjegyzésre jogosult 
képviselője a Fejér Megyei Kormányhivatal ajánlatkérő által „Adattárház kialakítása gazdálkodási 
és működési adatkörökre, valamint elemzési szolgáltatások biztosítása a kormányhivatali 
rendszer számára ” tárgyú, a Kbt. Második rész 85.§ (2) bekezdés a), c) és d) pontjai alapján indított 
tárgyalásos közbeszerzési eljárásban büntetőjogi felelősségem tudatában 
 

n y i l a t k o z o m, 
 
hogy a(z) …………………………...……. Részvételre jelentkező közbeszerzés tárgyából származó – 
általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele az alábbiak szerint alakult:  
 

Év 

Közbeszerzés tárgya szerinti (adattárház 
kialakítását, valamint elemzési szolgáltatást is 
magába foglaló informatikai alkalmazásfejlesztés 
és/vagy informatikai rendszerintegráció) 
árbevétel 

  

  

  

 
 
______________20__. __________________ 

___________________________ 

cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 
jogosult(ak) részéről 

 
 
 
Megjegyzések:  

 Az adatokat attól függően kell megadni, hogy a jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg 
tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. 

 Nem magyarországi letelepedésű cégek esetében az adatokat a beszámolóban szereplő devizában 
kell megadni.  

 Azoknál a cégeknél, amelyeknél az üzleti év a naptári évtől eltér, attól függetlenül ajánlatkérő a 
forgalmi adatokat a naptári évre kéri megadni.  

 A közbeszerzés tárgyából származó árbevételbe tartozik a nem közbeszerzés eredményeképpen 
kötött szerződésből származó árbevétel is. A közbeszerzés tárgyából származó árbevétel nem 
azonos a közbeszerzés eredményeképpen kötött szerződésből származó árbevétellel. 
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III.9. 
Részvételre jelentkező nyilatkozata  

a legjelentősebb referenciáról55 
 

Teljesítés ideje 
(kezdő és 

befejező időpont, 
év/hó/nap) és 

helye 

A szerződést kötő 
másik fél 

megnevezése és 
elérhetősége 

Db 

A szolgáltatás tárgya: 
az elvégzett 
tevékenység 

témakörének rövid 
bemutatását megadva 

az alkalmasság 
minimumkövetelményein

él meghatározott 
adatokat az egyes 

referenciák 
vonatkozásában 

Azon 
alkalmasság

i feltétel 
megadása, 
amelynek 
teljesítése 
érdekében 

került 
bemutatásra 
a referencia 

     

 
Nyilatkozom, hogy a referencia listán feltüntetett szerződések teljesítése az előírásoknak és a 
szerződésnek megfelelően történt. 
 
______________20__. __________________ 

___________________________ 

cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 
jogosult(ak) részéről 
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III.10. 

Szakemberek bemutatása 56  
 
Fejér Megyei Kormányhivatal ajánlatkérő által „Adattárház kialakítása gazdálkodási és működési 
adatkörökre, valamint elemzési szolgáltatások biztosítása a kormányhivatali rendszer számára” 
tárgyú, a Kbt. Második rész 85. § (2) bekezdés a), c) és d) pontjai alapján indított tárgyalásos 
közbeszerzési eljárásban 

 

Alkalmassági feltétel Szakember megnevezése 

M2.1) 1 fő projektvezető 

- felsőfokú végzettségű, 

- nemzetközi standardoknak (PMBook) megfelelő 
projektmenedzsment minősítéssel rendelkezik, 

- legalább 36 hónap szakmai tapasztalat IT 
rendszerbevezetési projektmenedzsment területen 

 

M2.2) 1 fő rendszerintegrátor szakértő, aki  

- műszaki és / vagy informatikai és / vagy 

gazdasági felsőfokú végzettségű,  

- legalább 36 hónap rendszerintegrációs 

tapasztalattal rendelkezik; 

 

M2.3) 1 fő szoftver architekt, aki  

- műszaki és / vagy informatikai és / vagy 

gazdasági felsőfokú végzettségű,  

- legalább 3 projektben szoftver architektként részt 

vett és rendelkezik az alábbi területeken szerzett 

tapasztalattal:  

a) legalább 36 hónap szoftver architekt,  
b) nagyvállalati szoftvertervezés,  
c) elosztott rendszerek architektúra tervezése,  
d) SOA (Service Oriented Architecture) és 

Microservice-es architektúrák ismerete,  
e) átfogó technológiai ismeretekkel (full-stack) 

rendelkező fejlesztői tapasztalat,  
- képes magas színvonalú műszaki 

dokumentációk és erőforrástervek elkészítésére; 

 

M.2.5) 1 fő senior fejlesztő, aki  
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- műszaki és / vagy informatikai és / vagy 

gazdasági felsőfokú végzettségű,  

- legalább 36 hónap alkalmazásfejlesztési 

tapasztalattal rendelkezik,  

 

 
______________20__. __________________ 

___________________________ 

cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 
jogosult(ak) részéről 
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III.11. 

Önéletrajz minta57 
 
SZEMÉLYES ADATOK 
 

Név  

Cím  

Telefon  

 
OKTATÁS ÉS KÉPZÉS 
 

• Időtartam (-tól –ig)  

• Oktatást/képzést nyújtó 
szervezet neve és típusa 

 

• Elnyert képesítés 
megnevezése 

 

(a táblázat igény szerint bővíthető) 
 
MUNKAHELYEK 
 

• Időtartam (-tól –ig év/hó)  

• Munkáltató neve és címe  

• Foglalkozás, beosztás  

• Főbb tevékenységek és 
feladatkörök 

 

 
SZAKMAI TAPASZTALATOK 
 

• Projekt megnevezése  

• Projekt szakmai tartalma  

• Projektben betöltött 
munkakör/funkció 

 

• Projektben való részvétel 
időtartama (tól-ig év/hó) 

 

• Főbb tevékenységek és 
feladatkörök a projektben 

 

(a táblázat igény szerint bővíthető) 
 

Egyéb, a részvételi felhívás szempontjából fontosnak tartott információ: 
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Dátum:  
 
Saját kezű aláírás:  
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III.12. 
Nyilatkozat a részvételi jelentkezésben megjelölt szakember rendelkezésre állásáról5859 

 

Alulírott _______________________________________________(név) kijelentem, hogy a  Fejér 
Megyei Kormányhivatal ajánlatkérő által „Adattárház kialakítása gazdálkodási és működési 
adatkörökre, valamint elemzési szolgáltatások biztosítása a kormányhivatali rendszer számára ” 
tárgyú a Kbt. Második rész 85.§ (2) bekezdés a), c) és d) pontjai alapján közbeszerzési eljárásában a(z) 
___________________________________ részvételre jelentkező által benyújtott részvételi 
jelentkezésben a személyemet bemutató részvételre jelentkezői nyilatkozatban közölt adatok a 
valóságnak megfelelnek. 

M.2.1) projektvezető:   

- nemzetközi standardoknak (PMBook) megfelelő projektmenedzsment minősítéssel rendelkezem: igen / nem; 

- IT rendszerbevezetési projektmenedzsment területen szerzett szakmai tapasztalatom: … hónap;  

M.2.2) rendszerintegrátor szakértő:  

- rendszerintegrációs szakmai tapasztalatom: ... hónap;  

M.2.3) szoftver architekt:  

- azon projektek száma, amelyben szoftver architektként vettem részt: … db 

- szoftver architekt szakmai tapasztalatom: … hónap   

- nagyvállalati szoftvertervezés terén szerzett tapasztalattal rendelkezem: igen / nem;  

- elosztott rendszerek architektúra tervezése terén szerzett tapasztalattal rendelkezem: igen / nem;  

- SOA (Service Oriented Architecture) és Microservice-es architektúrák ismeretével rendelkezem: igen / 

nem;  

- átfogó technológiai ismeretekkel (full-stack) rendelkező fejlesztői tapasztalattal rendelkezem: ige / 

nem;  

- képes vagyok magas színvonalú műszaki dokumentációk és erőforrástervek elkészítésére: igen / nem;  

M.2.4)  senior fejlesztő:  

- alkalmazásfejlesztési szakmai tapasztalatom: … hónap;  

- képes vagyok a különböző fejlesztési módszertanok szerint dolgozni, kiemelten az agilis módszertanok 

szerint: igen / nem; 

 
Kijelentem, hogy a jelen részvételi jelentkezésbe történt bevonásáról tudomással bírok, és a részvételre 
jelentkező nyertessége esetén a teljesítésében a szerződés teljes időtartamára rendelkezésre állok. 
 

Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem, amelyek a szerződésben való 
munkavégzésemnek jogszabályi vagy egyéb bármilyen szempontból akadályát képezné.   

                                                 
58 Ezt a nyilatkozatot a III.11. nyilatkozatban megjelölt / bemutatott valamennyi szakembernek értelemszerűen ki kell töltenie! 
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_____________20__. __________________ 

 
 
 
 

______________________________ 
aláírás 

 
 
 
Előttünk, mint tanúk előtt: 
 
Név:___________________________________ 
 

Név:___________________________________ 

Cím:___________________________________ 
 

Cím:___________________________________ 

Aláírás: ________________________________ Aláírás: _________________________________ 
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III.13. 
Regisztrációs adatlap 

 
 
 

A közbeszerzési eljárás 
megnevezése: 

 
Adattárház kialakítása gazdálkodási és működési adatkörökre, 
valamint elemzési szolgáltatások biztosítása a kormányhivatali 

rendszer számára  

Az érdeklődő gazdasági szereplő 

neve:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:  

adószáma:  

telefonszáma:  

faxszáma:  

Az eljárásban kapcsolatot tartó 
személy 

neve:  

telefonszáma:  

e-mail címe:  

 

 
______________20__. __________________ 

 

___________________________ 

cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 
jogosult(ak) részéről 
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III.14.60 

Nyilatkozat változásbejegyzési eljárásra vonatkozóan 

 

 

Alulírott ________________________________ mint a(z) _________________________ részvételre 
jelentkező cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában a Fejér Megyei 
Kormányhivatal ajánlatkérő által „Adattárház kialakítása gazdálkodási és működési adatkörökre, 
valamint elemzési szolgáltatások biztosítása a kormányhivatali rendszer számára ”  tárgyú, a Kbt. 
Második rész 85.§ (2) bekezdés a), c) és d) pontjai alapján indított tárgyalásos eljárásban nyilatkozom, 
hogy az általam képviselt részvételre jelentkezőre vonatkozóan  

 

a)  változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban. 

 

b)  változásbejegyzési eljárás van folyamatban. Erre tekintettel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 
13.§-a alapján csatolom a cégbírósághoz ……….. napján benyújtott változásbejegyzési kérelmet és 
az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 

 

______________20__. __________________ 

 

__________________________ 

cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 
jogosult(ak) részéről 

 

 

 

 

 

 

 

Az a) vagy a b) pont aláhúzandó! 
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III.15. 
Részvételre jelentkező nyilatkozata 

a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 8. § i) pont ib) alpontja és a 10.§ g) pont gb) alpontja szerint a Kbt. 
62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan61 

 
Alulírott ______________________________ mint a(z) ___________________________ cégjegyzésre 
jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában a Fejér Megyei Kormányhivatal ajánlatkérő 
által „Adattárház kialakítása gazdálkodási és működési adatkörökre, valamint elemzési 
szolgáltatások biztosítása a kormányhivatali rendszer számára ” tárgyban, a Kbt. Második rész 85. 
§ (2) bekezdés a), c) és d) pontjai alapján indított tárgyalásos közbeszerzési eljárásában a Kbt. 62.§ (1) 
bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan 
 

n y i l a t k o z o m ,  
 
 
hogy az általam képviselt társaság olyan társaságnak minősül62 
 

 amelyet szabályozott tőzsdén nem jegyeznek 

 amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek 

 
_____________20__. __________________ 

 

___________________________ 

cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 
jogosult(ak) részéről 

 

Figyelem: ha a részvételi jelentkezőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról 
szóló törvény) 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és 
állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. (III.16./1. iratminta) 

                                                 
61 Közös részvételi jelentkezés esetén valamennyi részvételre jelentkezőnek külön-külön kell a nyilatkozatot benyújtania, vagy a  

Megállapodásban foglaltak szerinti képviseletre jogosult által aláírni. 
62 A megfelelő válasz aláhúzandó! 
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III.15./1. 63 
Részvételre jelentkező nyilatkozata 

a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10.§ g) pont gb) alpontja szerint a 
Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan 

 
Alulírott ______________________________ mint a(z) ___________________________ cégjegyzésre 
jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában a Fejér Megyei Kormányhivatal ajánlatkérő 
által „Adattárház kialakítása gazdálkodási és működési adatkörökre, valamint elemzési 
szolgáltatások biztosítása a kormányhivatali rendszer számára ” tárgyban, a Kbt. Második rész 
85.§ (2) bekezdés a), c) és d) pontjai alapján indított tárgyalásos közbeszerzési eljárásában a 321/2015. 
(X. 30.) Korm. rendelet 8.§ i) pont ib) alpontja és a 10.§ g) pont gb) alpontja szerint 
 

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

hogy a részvételre jelentkezőnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3.§ r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint 
definiált valamennyi tényleges tulajdonos64 neve és állandó lakóhelye az alábbi: 
 

Tényleges tulajdonos neve állandó lakóhelye 

  

  

  

Kérjük felsorolni - közös részvételre jelentkezők esetén külön-külön feltüntetve - a tulajdonos(ok) nevét 
és állandó lakóhelyét! 
_____________20__. __________________ 

_________________________ 

cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 
jogosult(ak) részéről  

                                                 
63 Közös részvételi jelentkezés esetén valamennyi részvételre jelentkezőnek külön-külön kell a nyilatkozatot benyújtania, vagy a 

Megállapodásban foglaltak szerinti képviseletre jogosult által aláírni. 
64 r)12 tényleges tulajdonos: 

ra)13 az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a 
szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű 
nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, 

rb)14 az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) 
bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik, 

rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, 
rd) alapítványok esetében az a természetes személy, 
1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már 

meghatározták, 
2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy 
3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt 

százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá 
re) az ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet vezető tisztségviselője; 

 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700136.TV#lbj11id3087
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700136.TV#lbj12id3087
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700136.TV#lbj13id3087
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III.16.65 
Részvételre jelentkező nyilatkozata 

a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.§ i) pont ic) alpontja és a 10.§ g) pont gc) alpontja szerint a 
Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kc) alpontjára vonatkozóan66 

 

„A” változat 

 

Alulírott ______________________________ mint a(z) ___________________________ cégjegyzésre 
jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában a Fejér Megyei Kormányhivatal ajánlatkérő 
által „Adattárház kialakítása gazdálkodási és működési adatkörökre, valamint elemzési 
szolgáltatások biztosítása a kormányhivatali rendszer számára ” tárgyban, a Kbt. Második rész 
85.§ (2) bekezdés a), c) és d) pontjai alapján indított tárgyalásos közbeszerzési eljárásában a Kbt. 62.§ 
(1) bekezdés k) pont kc) alpontjára vonatkozóan 

n y i l a t k o z o m ,  
 
hogy van olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely a részvételre 
jelentkezőben közvetetten vagy közvetlenül több mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal 
rendelkezik.  
 
Ez(ek) a szervezet(ek) a következők (cégnév, székhely): 
 
……………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………….. 
 
Nyilatkozom, hogy a fentiekben felsorolt szervezet(ek) vonatkozásában a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) 
pont kc) alpontjában hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn. 
 
_____________20__. __________________ 

___________________________ 

cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 
jogosult(ak) részéről 

  

                                                 
65 Közös részvételi jelentkezés esetén valamennyi részvételre jelentkezőnek külön-külön kell a nyilatkozatot benyújtania, vagy a 

Megállapodásban foglaltak szerinti képviseletre jogosult által aláírni. 
66 Az „A” vagy a „B” változatot kell kitölteni. 



 

KÖZIGAZGATÁS- ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS-FEJLESZTÉS OPERATÍV 

PROGRAM - 

  

       70/89 

 

  

„B” változat 

 
Alulírott ______________________________ mint a(z) ___________________________ cégjegyzésre 
jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában a Fejér Megyei Kormányhivatal ajánlatkérő 
által „Adattárház kialakítása gazdálkodási és működési adatkörökre, valamint elemzési 
szolgáltatások biztosítása a kormányhivatali rendszer számára ” tárgyban, a Kbt. Második rész 
85.§ (2) bekezdés a), c) és d) pontjai alapján indított tárgyalásos közbeszerzési eljárásában a Kbt. 62.§ 
(1) bekezdés k) pont kc) alpontjára vonatkozóan 

n y i l a t k o z o m ,  
 
hogy nincs olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely a részvételre 
jelentkezőben közvetetten vagy közvetlenül több mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal 
rendelkezik.  
 

_____________20__. __________________ 

 

___________________________ 
cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 
jogosult(ak) részéről 
 

  



 

Követelményjegyzék 

(AJÁNLAT RÉSZEKÉNT AZ AJÁNLATI SZAKASZ SORÁN BENYÚJTANDÓ!) 
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Azonosító Követelmény megfogalmazása Dobozos 
Egyedi 

fejlesztés 
Ajánlott megoldás milyen módon valósítja meg az adott követelményt 

GEN-1 
Szükség szerinti adattisztításnak, konzisztencia elemzésének és javításának, az 
adminisztrátori beavatkozást igénylő folyamatoknak támogatása. 

 
 

 GEN-2 Biztosítani kell adatcseréket követő eredmények tételes riportjait. 

 
 

 GEN-3 A standard és egyedi lekérdezésekkel. 

 
 

 GEN-4 Komplex elemzési eszközökkel. 

 
 

 GEN-5 Ezeket támogató információfeldolgozási műveletekkel kell biztosítani. 

 
 

 

GEN-6 
A szakmai help funkciók támogatására felhasználói dokumentációval, ami biztosítja a 
felhasználók és a help desk funkciót betöltő felhasználók közötti hatékony 
együttműködést. 

 
 

 GEN-7 Infokommunikációs akadálymentesített üzemmódban történő működésre. 

 
 

 

GEN-8 
A naplózás log gyűjtő szerverre történik, melynek megvalósításához a rendszer a 
naplók rendszerben történő tárolása mellett a NISZ Zrt. meglevő Syslog NG PE alapú 
naplózását kell, hogy igénybe vegye, aminek integrálását a rendszerhez tervezni kell. 

 
 

 

GEN-9 

A rendszerben végrehajtott mindennemű műveletet naplózni kell. A rendszernek 
naplóznia kell minden felhasználói és adminisztrátori tevékenységet, a rendszerben 
elvégzett műveletek nyomon követhetősége érdekében. A rendszerben tárolt 
valamennyi adat változását és minden tevékenység rögzítését - beleértve a lekérdezés 
futtatását is - el kell látni az egyértelmű azonosításhoz szükséges adatokkal és 
időbélyeggel azok nyomonkövetése és több szempontú visszakereshetősége 
érdekében. 

 
 

 

GEN-10 
Rendszernaplózás: rendszerfolyamatok, szerver oldali események mély szintű, operatív 
üzemeltetési célú naplózására 

 
 

 

GEN-11 
A naplóbejegyzések legyenek alkalmasak arra, hogy audit naplóként lehessen őket 
használni.  
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Azonosító Követelmény megfogalmazása Dobozos 
Egyedi 

fejlesztés 
Ajánlott megoldás milyen módon valósítja meg az adott követelményt 

GEN-12 
A naplóban az elvégzett műveletekkel együtt kell tárolni a műveletet végző 
beazonosíthatóságához szükséges adatokat, és a műveletvégzés idejét. 

 
 

 GEN-13 A rendszer tegye lehetővé a naplóadatok időszakos archiválását.  

 
 

 

GEN-14 
A kialakítandó rendszerkapcsolatok vonatkozásában az adatcsere legyen naplózott, és 
utólag ellenőrizhető, különböző szempontok szerint lekérdezhető. 

 
 

 

DWH-1 
Az 5.1. fejezetben szereplő adatkörök elemzéséhez és visszaméréséhez szükséges 
egyéb adatok és előkészített bemeneti adatok betöltését és adatpiacra történő 
kivezetését meg kell valósítani az adattárházban. 

 
 

 

DWH-2 
Az adattárház technológiai és licence oldalról egyaránt legyen alkalmas a jövőben 
tetszőleges új szakterületekre történő kiterjesztésre (pl. új forrásrendszerek bevonására 
és új adatpiacok kialakítására). 

 
 

 

DWH-3 

Az adattárháznak önmagában (a műszaki leírás szerinti további rendszerkomponensek 
nélkül is) alkalmasnak kell lennie arra, hogy az egyedi lekérdezéseket és a standard – 
paraméterezett – riportokat kiszolgálja. Amennyiben ennek bármilyen licenc vagy egyéb 
technológiai feltételei vannak, Ajánlattevőnek a megoldással együtt ezt is szállítania 
kell. (Ez esetben ezeket a költségelemeket az ajánlati árba bele kell kalkulálni és az ár 
részletezésénél a megfelelő helyen – pl. licence, hardver, alapszoftverek – szerepeltetni 
kell.) 

 
 

 

DWH-4 
Az „on-premise” implementáció támogatásához konfigurációmenedzsment, 
verziókezelés integrált támogatása szükséges. 

 
 

 

DWH-5 
Az implementációban az adattárházon belül a fogadott adatok elkülönülő tárolása, 
valamint egységes elemzési réteg és elkülönült adatpiacok kialakítása szükséges. 
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Azonosító Követelmény megfogalmazása Dobozos 
Egyedi 

fejlesztés 
Ajánlott megoldás milyen módon valósítja meg az adott követelményt 

DWH-6 
Az egységes elemzési rétegben lévő adatokat, adatmodelleket felhasználva tetszőleges 
számú, egymástól elkülönült adatpiac vagy virtuális adatpiac legyen építhető. 

 
 

 

DWH-7 
A rendszer legyen képes szabványos felületen keresztül kommunikálni, adatot fogadni 
MS Excel, Libre Office Calc, MS Access, MS SQL, Oracle, Sybase, PostgreSQL, 
MySQL/MariaDB adatbázisokból. 

 
 

 

DWH-8 
A rendszer legyen képes adatbázis, strukturált fájl alapú (pl. XML) és Web szolgáltatás 
interfészeken keresztül adatintegráció megvalósítására különböző kormányhivatali 
alkalmazásokkal.  

 
 

 

SDH-1 
Betöltések és betöltések közben keletkező hibákról az ETL eszköz felhasználói 
felületén keresztül azonnal értesítést kell küldeni a felelősöknek.  

 
 

 

SDH-2 
Olyan felületet is biztosítani kell az ETL eszköznek, amelyen a részletes hiba lista 
megjeleníthető.  

 
 

 

SDH-3 
A betöltésekkel kapcsolatos (aggregált) adatokat menteni kell, valamint minden a 
rendszerbe kerülő elemről tudni kell milyen módon került a rendszerbe. 

 
 

 

SDH-4 
A adattárháznak legyen olyan alternatív képessége, hogy azon belül, annak integráns 
részeként elérhetőek legyenek az előző pontokban említett ETL funkciók a magasabb 
fokú adatkonzisztencia biztosítása érdekében. 

 
 

 

DD-1 
A kódszótárak kezelésére könnyen áttekinthető és egyszerűen menedzselhető 
megoldást kell biztosítani. 

 
 

 DD-2 A kódszótár elemeket időhatályosan kell kezelni. 

 
 

 

ANA-1 
A költségvetési kiadások és bevételek alakulásának elemzése (előirányzatok 
felhasználásának figyelembe vételével) 

 
 

 ANA-2 A működés részletes elemzése, lefúrás (drill-down, roll down) 
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Azonosító Követelmény megfogalmazása Dobozos 
Egyedi 

fejlesztés 
Ajánlott megoldás milyen módon valósítja meg az adott követelményt 

ANA-3 A keretgazdálkodás folyamatos figyelemmel kísérése 

 
 

 ANA-4 A humán adatok elemzése (személyi kiadások) 

 
 

 

ANA-5 
Az adatok elérhetőségét külső adatforrásokból (pl. Excel alapú külső adatforrás), az 
adat-tárház platformból, illetve közvetlenül a forrás rendszerekből is támogatni kell. 

 
 

 

ANA-6 
Az eszköz tudjon kapcsolódni Oracle, MS SQL, PostgreSQL, MySQL/MariaDB  
adatbázisokhoz standard ODB kapcsolaton keresztül. 

 
 

 

ANA-7 
A rendszer tudjon fogadni különböző típusú adatforrásokból (forrásrendszerekből) 
adatot, kezeljen különböző fájl formátumokat (TXT, CSV, XLS/XLSX). 

 
 

 

ANA-8 

A rendszer biztosítson exportálási lehetőséget a Kormányhivatali rendszerben 
rendszeresített irodai programcsomag szoftvereihez (kiemelten Microsoft Office, vagy 
LibreOffice) különösen a táblázatkezelő alkalmazáshoz, amelyben adatátvételt 
követően további műveletek hajthatók végre. 

 
 

 

ANA-9 
A rendszer tudjon kapcsolódni a kormányhivatali informatikai rendszerekhez, legyen 
azokba beépíthető. Ehhez a rendszer biztosítson lehetőséget az elemzések, jelentések 
közvetlen meghívására más alkalmazásokból. 

 
 

 

ANA-10 
Biztosítsa a kormányhivatali igényeknek megfelelő logikai modell felépíthetőségét (pl. 
elsődleges kulcsok alapján képes háttértáblákat összekötni); 

 
 

 

ANA-11 
Rendelkezzen matematikai és statisztikai beépített számításokkal, amelyek 
paraméterezhetőek, konstans paraméterekkel kiegészíthetőek, átdolgozhatóak. 

 
 

 

ANA-12 
Biztosítson lehetőséget felhasználói felületről különböző kalkulációk, mutatószámok 
definiálására, s azok későbbi tetszőleges, felhasználó független felhasználására a 
riportok létrehozása során (pl.: különböző statisztikai, pénzügyi mutatószámok); 
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Azonosító Követelmény megfogalmazása Dobozos 
Egyedi 

fejlesztés 
Ajánlott megoldás milyen módon valósítja meg az adott követelményt 

ANA-13 
Támogassa az idősoros formázást, az oszlopok és sorok cseréjét, ki-bepakolást, illetve 
az Excel plug-in pivot táblához hasonló működését 

 
 

 

ANA-14 
Biztosítsa az alapvető statisztikai műveletek, trendelemzések és függvények lefuttatását 
és megjelenítését. 

 
 

 

ANA-15 
A rendszer támogassa az SQL szabvány szerinti lekérdezési nyelvet, amely az egyedi 
fejlesztéseknél is igénybe vehető. 

 
 

 

ANA-16 
Legyenek központilag definiálhatók standard riportok, melyek verziókezelten, 
kulcsszavazottan, kategorizáltan a kapcsolódó eljárásrend szerint kerüljenek tárolásra. 

 
 

 

ANA-17 
Az eltárolt standard riportok legyenek tetszőlegesen bármikor a jogosult felhasználó 
által újrafuttathatók, illetve a megadott kulcsszavak, kategóriák alapján 
visszakereshetők. 

 
 

 

ANA-18 
A létrehozott irányítópultok (dashboard-ok) kulcsszavazottan, verziókezelten, 
kategorizálva kerüljenek tárolásra. 

 
 

 ANA-19 A riportok elérése legyen jogosultságokhoz köthető. 

 
 

 

ANA-20 
A felhasználói felülete legyen korszerű, logikus felépítésű és könnyen kezelhető, 
felhasználó barát. 

 
 

 

ANA-21 
Kezelje legalább az MS Excel 2010 által nyújtott diagram típusokat, valamint biztosítson 
diagram-formázási lehetőséget.  

 
 

 

ANA-22 
Egyedi grafikontípusok és megjelenítési formák (chart-ok) legyenek definiálhatók, 
megjeleníthetők, és irányítópultba (dashboard-ba) illeszthetők. 

 
 

 

ANA-23 

A rendszer biztosítsa a szűrés, illetve a lefúrás lehetőségét grafikus megjelenítés 
esetén is. Szűrés esetén az adattartalmak mind táblázatos, mind grafikus módon 
legyenek megjeleníthetőek, a grafikus megjelenítési forma esetén a szűkített 
adattartalom mellett is legyen lehetséges ugyanolyan el-rendezésű grafikus tartalmat 
megjeleníteni. 
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Azonosító Követelmény megfogalmazása Dobozos 
Egyedi 

fejlesztés 
Ajánlott megoldás milyen módon valósítja meg az adott követelményt 

ANA-24 

A rendszer legyen képes az adatok és változások irányítópultos (avagy műszerfalas, 
dashboard alapú) megjelenítésére, kulcsindikátorok (Key Process Indicators, KPIs) 
mutatók kiemelésére (pl. jelzőlámpák, animációk, változások bemutatása), amivel 
könnyen nyomon lehet követni az adatok változását. 

 
 

 

ANA-25 
Az irányítópultban (dashboard-ban) felhasználásra került adatok legyenek 
adatdefiníciós szintig visszakövethetők az adattárházon belül. 

 
 

 

ANA-26 
A riportok táblázatos formában történő megjelenítése esetén is biztosítani kell a lefúrás, 
és a riportok közötti átfúrás lehetőségét. 

 
 

 

ANA-27 

Az elemzési, és riport eszköztár mellett az adatbázis platform HTML5 technológián 
keresztül reszponzív UI felületek segítségével is biztosítson riport-készítési 
lehetőségeket. A mobil elemzési applikációs komponens mellett ilyen módon is legyen 
lehetőség tetszőleges eszközökről (Desktop, táblagép, okostelefon) a döntéstámogatási 
információkhoz történő hozzáféréshez.  

 
 

 

ANA-28 
A riportokban táblázatokat, grafikonokat és egyéb megjelenítési formákat lehessen 
felhasználni az adatok megjelenítéséhez. 

 
 

 

ANA-29 
A riportokban a rendszer legyen képes kezelni és helyesen megjeleníteni a numerikus 
értékeket (pl. értékek, kalkulációs eredmények, pénzügyi mennyiségek, dátumok), 
szöveg információkat, speciális adatokat. 

 
 

 

ANA-30 
A rendszer támogassa az idősoros (historikus) adatok és ezzel együtt járó hosszabb 
idősorok megfelelő kezelését. 

 
 

 

ANA-31 
A rendszer a riportokban biztosítsa az aggregálás, illetve a különböző dimenziók 
mentén történő szűrés lehetőségét. 

 
 

 

ANA-32 
A rendszer összesített (aggregált) megjelenítésű adatoknál a dimenziók mentén 
biztosítsa az adatsorok közötti lefúrást a részletes adatokig. 
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Azonosító Követelmény megfogalmazása Dobozos 
Egyedi 

fejlesztés 
Ajánlott megoldás milyen módon valósítja meg az adott követelményt 

ANA-33 
Az elkészített riportoknál legyen lehetőség a megjelenített adatok formázására (pl.: 
szűrés, oszlop átrendezés, sorba rendezés), szükség esetén módosítására (pl. 
időszak), kiegészítésére további adatokkal. 

 
 

 

ANA-34 
A felhasználónak legyen lehetősége egy módosított riportnézet elmentésére. (pl. legyen 
képes egyes szelekciós variánsok mentésére, lehessen egyes riportokon belül 
elrendezés (layout - oszlopkészlet, szűrés) mentésére stb.) 

 
 

 

ANA-35 
Lehessen a riportokat a Kormányhivataloknál rendszeresített MS Office vagy 
LibreOffice táblázatkezelő eszközök szabványos kimeneti formájába (pl. XLS/XLSX) 
formátumba is exportálni. 

 
 

 ANA-36 Minden lekérdezésre és riportra legyen alkalmazható az idő alapú szűrés. 

 
 

 

ANA-37 
Minden lekérdezésre és riportra legyen alkalmazható elemzési dimenzió mentén történő 
szűrés. 

 
 

 

ANA-38 
Legyen lehetőség az elemzési eszköztár használatával natívan az adattárházra épülő 
analitikus célalkalmazások fejlesztésére. 

 
 

 

ANA-39 
Az elemzési komponensek biztosítsanak lehetőséget az elkészült riportok, 
irányítópultok táblagépre történő publikálására, külön újrafejlesztés nélkül (mobil 
elemzési célalkalmazás használata) 

 
 

 

ANA-40 

A kialakítandó elemzési rendszer adjon lehetőséget önkiszolgáló gyorselemzések 
készítésére, valamint ezekhez kapcsolódó akár szöveges magyarázatokkal kiegészített 
elemzési beszámolók (ún. story-k) készítésére (pl. hogyan, milyen elemzési lépéseken 
keresztül lehetett eljutni egy szakmai következtetésig, illetve legyen mód összefoglaló 
riportanyagok készítésére) 

 
 

 ANA-41 A riportok újrafuttatása történhessen akár manuálisan, akár előre ütemezetten. 

 
 

 

ANA-42 
Ütemezett riportok adminisztrációja során a függőségi kapcsolatokat is be lehessen 
állítani. 
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Azonosító Követelmény megfogalmazása Dobozos 
Egyedi 

fejlesztés 
Ajánlott megoldás milyen módon valósítja meg az adott követelményt 

ANA-43 
A naplóállományok (logok) tartalma megfelelő szintű információt biztosítson a hibák és 
biztonsági problémák kezelésére. 

 
 

 

ANA-44 
A rendszer – a riport beállításától függően - a riport generálását követően a futás 
eredményéről a Kormányhivataloknál rendszeresített levelező rendszeren keresztül 
küldjön értesítést a megadott körnek (sikeres/sikertelen).  

 
 

 

ANA-45 

A rendszer – a riport beállításától függően - a generálást követően a 
Kormányhivataloknál rendszeresített levelező rendszeren keresztül küldjön a megadott 
elosztási listára automatikus elektronikus levélüzenetet vagy a kapcsolódó linkkel, vagy 
fizikailag csatolt állománnyal. 

 
 

 

ANA-46 
A rendszer monitorozza az egyes riportok felhasználását, valamint a válaszidőket. A 
gyűjtött statisztikák legyenek lekérdezhetőek. 

 
 

 

BI-1 
A kor műszaki és felhasználói követelményeinek megfelelő megoldásokat és 
technológiákat kell alkalmazni. 

 
 

 BI-2 Jól strukturált és könnyen kezelhető, felhasználóbarát felületeket kell kialakítani. 

 
 

 BI-3 Legyenek testreszabhatósági lehetőségek. 

 
 

 

BI-4 
A portált az intézményhez (a Kormányhivatalokhoz) illeszkedő arculattal kell 
megvalósítani. 

 
 

 

BI-5 
Kliensoldalon a Mozilla FireFox, Google Chrome, Microsoft IE böngészők aktuális és 
két korábbi verzióival szükséges az együttműködés. 

 
 

 BI-6 Infokommunikációs akadálymentesített üzemmódot is biztosítania kell. 

 
 

 

NF-1 
Minden rendszer elem esetében x86 architektúrán futtatható legyen, valamint 
operációrendszer függetlennek kell lenniük. 

 
 

 

NF-2 
A szállítandó adattárházi elemző szoftver munkaterületét is a központi kiszolgálókon 
szükséges biztosítani. 
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NF-3 
A rendszer adatbázisnak az adatokat jól visszakereshető, elérhető, megfelelő 
jogosultsági szintekhez rendelt módon kell kezelnie.  

 
 

 

INT-1 

A rendszer számára kritikus a külső forrásrendszerekkel történő kapcsolattartás, ezért 
indokolt ezeknek a funkcióknak külön modulként való megtervezése adatforrás 
kapcsolati típusok szerint, figyelembe véve, hogy a rendszer valós időben adatot csak 
korlátozott mértékben (elsősorban a gazdálkodási rendszerből) fog átvenni. Külön 
integrációs platform tervezése az architektúrában nem indokolt.  

 
 

 

INT-2 

Az interfészek esetében az adatátvételi gyakoriságnak megfelelően offline adatátadás 
is lehetséges, azonban ennek is szabályozott és naplózott, visszakereshető 
megoldásnak kell lennie (pl. strukturált leválogatott állományok megfelelő tárhelyre 
történő feltöltése). 

 
 

 

INT-3 
Az adatátadási gyakoriság meghatározása a riportmodell és riportstruktúra, illetve 
szakmai elemzői módszertan validálása az Ajánlatkérővel történő egyeztetés alapján 
történhet meg. 

 
 

 

SR-1 

Ajánlattevő feladata az IaaS szint felett szükséges szoftverek meghatározása és 
szállítása, ideértve különösen az egyes funkcionális szervereken futó 
szoftvereszközöket (adatbázis, interfész /ETL/, BI és riporting, alkalmazás/web, 
terheléselosztó, naplózó eszközök) és azok méretezését is. 

 
 

 

SR-2 

Ajánlattevőnek úgy kell a rendszer kialakítását megterveznie és megvalósítania, hogy 
annak alkalmazás szintű üzemeltetését távolról (is) el lehessen végezni a biztonsági 
szabályokat betartása mellett, megfelelően titkosított csatornán. A tervezéskor 
figyelemmel kell lenni arra, hogy a rendszerintegráltságba beleértendő az, hogy NISZ 
Zrt. által üzemeltetett rendszerfelügyeleti rendszerekhez is kapcsolódni kell (a NISZ Zrt. 
által üzemeltett rendszerfelügyeleti rendszerekről Ajánlatkérő a tárgyalási szakasz 
megkezdésekor ad részletes információt. 

 
 

 

SR-3 

A szállítandó rendszer platformjának, alapszoftverének illeszkednie kell a NISZ által 
biztosított IaaS infrastruktúrához, valamint a további nem funkcionális 
követelményekben meghatározott – NISZ üzemeltetői környezetbe integrálható – 
technológiai környezethez. 
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PER-1 A teljes rendszert egyidejűleg igénybe vevő végfelhasználók maximális száma 1000. 

 
 

 PER-2 A rendszer rendelkezésre állási szintje (a tervezett leállások nélkül): 99.5% 

 
 

 PER-3 A nem tervezett leállás maximális időtartama: 1 nap 

 
 

 PER-4 Öt év adatait kell tudni tárolni az adattárházban. 

 
 

 

PER-5 
Az integrálandó bázisrendszerek körére vonatkozó elvárásokat Ajánlatkérő a tárgyalási 
szakaszban fogja rögzíteni. 

 
 

 

PER-6 
A kiírásban szereplő rendszerkomponensek kialakításánál, licencelésénél és azok 
méretezésénél figyelembe kell venni a rendszer felhasználás 5 éves időtávban várható 
igényeit. 

 
 

 

PER-7 

A rendszer végfelhasználói elérhetőségét általában normál munkaidőben 5*12 órában 
kell biztosítani. Bizonyos szolgáltatások (így különösen a vezetők számára biztosított 
lekérdezések) 7*24 órában történő rendelkezésre állásával kell biztosítani. Ajánlatkérő 
ezen szolgáltatások körét a tárgyalási szakaszban kívánja pontosítani. 

 
 

 

OPE-1 

Rendszer adatbázisát és kapcsolódó adatait rendszeresen menteni és archiválni 
szükséges, melynek működését és a NISZ Zrt. által biztosított IaaS szolgáltatások 
figyelembe vételével a szükséges infrastruktúráját Ajánlattevőnek kell megterveznie. A 
NISZ Zrt. által biztosított lehetőségekről Ajánlatkérő a tárgyalási szakasz 
megkezdésekor ad részletes információt.  
• A rendszer támogassa az automatikus mentési és visszatöltési eljárásokat, mind 
adatbázis, mind alkalmazás szinten.  
• A mentésnek ki kell terjednie minden olyan rendszer összetevőre, amely a rendszer 
teljes működőképességének helyreállításához szükséges.  
• A mentésből a rendszer minden komponense legyen teljes mértékben helyreállítható.  

 
 

 

OPE-2 A szervereken külön meg kell határozni az üzemi mentések körét, ennek rotációját.  
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OPE-3 
Az adatbázisok mentését a NISZ Zrt. által használt központi mentőszoftverrel kell 
elvégezni. A mentéseknek automatikusan – a jellemző felhasználói terhelést jelentő 
időszakon kívül – kell zajlania.  

 
 

 

OPE-4 
A mentési megoldás képes kell, hogy legyen automatizált, ütemezett mentésre, 
archiválásra.  

 
 

 OPE-5 A mentés során el kell különíteni teljes, illetve inkrementális mentést. 

 
 

 

OPE-6 
A rendszerben minden befejezett tranzakció adatait egy esetleges hiba utáni 
helyreállítás során vissza kell tudni állítani.  

 
 

 

OPE-7 
A mentés és visszaállítás sikeres, vagy sikertelen eseményeiről készüljön napló 
bejegyzés. 

 
 

 

OPE-8 
A mentéseket, illetve és az esetenkénti újraindításokat a rendszer elfogadott leállítási 
szintidején belül kell tudni elvégezni. 

 
 

 OPE-9 Legyen lehetőség manuális mentés, archiválás indítására is. 

 
 

 

OPE-10 
A mentéseket az adatok minősítésétől függő, jogszabályokban meghatározott ideig és 
módon kell tárolni.  

 
 

 OPE-11 A mentésekről, archiválásokról visszatöltésekről automatizált naplót kell vezetni. 

 
 

 

OPE-12 
Az archív adatok megőrzési idejének a vonatkozó jogszabályokban foglaltakat kell 
figyelembe venni.  

 
 

 OPE-13 Archiválással megőrzendők a tárolt statisztikai adatok 

 
 

 

OPE-14 
Archiválással megőrzendőek az üzemeltetéssel, hozzáféréssel kapcsolatos audit és 
egyéb naplóállományok. 

 
 

 

OPE-15 
Garantálni kell az archivált tartalom kereshetőségét, visszaállíthatóságát, továbbá a 
mentési, visszatöltési eljárásokról részletes dokumentációt kell biztosítani. 

 
 

 
OPE-16 

Az alkalmazásnak képesnek kell lennie a rendszer archivált adatainak (adatbázisok, 
kapcsolódó adatok) ütemezett selejtezésére. Az alkalmazás legyen képes selejtezési 
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modell kezelésére, amellyel megvalósítható, hogy a rendszer bizonyos adataira, 
adatcsoportjaira különböző archiválási időszakokat lehet előírni. 

OPE-17 
A rendszeres (napi, heti) mentések mellett szükség van hosszútávú archiválásra is. Az 
archiválás ne akadályozza az éles üzemű rendszert, skálázható legyen az 
adatmennyiségek növelésével. 

 
 

 

OPE-18 

Legyen lehetőség az adatok tömeges átmozgatására a háttérben egyik 
tárolórendszerről a másikra úgy, hogy a tartalmak hozzáférhetősége közben ne 
sérüljön, annak érdekében, hogy a rendszer képes legyen az adatok hosszútávú 
megőrzésére, amely időtávlatban az adattárolási technológiák és formátumok 
változhatnak. 

 
 

 

SEC-1 
A kialakítandó rendszerkapcsolatok vonatkozásában az adatcsere legyen naplózott, 
ellenőrizhető. 

 
 

 

SEC-2 
A rendszer a tárolt és kezelt adatok tekintetében biztosítsa az adatintegritást, az adatok 
konzisztenciáját. Mind a működési logika, mind pedig a tárolt adatok tekintetében a 
rendszer biztosítsa a sérthetetlenséget, és a konzisztens állapot visszaállíthatóságát. 

 
 

 

SEC-3 
A rendszer minden publikus hálózati kommunikációját biztonságos csatornán kell 
kialakítani. 

 
 

 

SEC-4 
A rendszerhez való hozzáférést csak a megfelelő felhasználó-azonosítási 
(autentikációs) folyamatok mentén megengedett biztosítani a felhasználók részére.  

 
 

 

SEC-5 

A felhasználók (beleértve az alkalmazás szintű üzemeltetők) azonosítása és 
jogosultság kezelése az egységes kormányhivatali jogosultságkezelési rendszerre kell, 
hogy épüljön. A kormányhivatali jogosultságkezelési rendszer részleteiről Ajánlatkérő a 
tárgyalási szakaszban ad részletes információkat. 

 
 

 

SEC-6 
A rendszer eltérő komponenseihez más-más eltérő jogosultság kezelési szabály kell, 
hogy tartozzon.  
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SEC-7 

A jogosultság kezelést keretrendszerben kell megvalósítani. Ha a felhasználó 
azonosítása megtörténik, akkor tárolt jogosultság-hozzárendelési (autorizációs) 
szabályok mentén azonosítottá válik a felhasználó jogosultsága és a funkciókhoz való 
hozzáférés köre.  

 
 

 

SEC-8 

Az üzleti intelligencia (BI) elemző felületet (vastag kliens) elérő felhasználók 
autentikációját és hozzáférés szabályozását, valamint az elemző felhasználók által 
előállítandó munkaközi adatbázisokhoz/adatpiacokhoz való hozzáférést is 
biztonságossá, szabályozottá és naplózottá kell tenni. 

 
 

 

SEC-9 
Az adatbázisokhoz/adatpiacokhoz történő hozzáférést több szempont mentén 
egyidejűleg kell tudni biztosítani. 

 
 

 

SEC-10 

Minden funkció elvégzése legyen jogosultsághoz kötve. A jogosultságkezelési modellt, 
és műszaki alapját a „Területi államigazgatás egységes működését támogató 
rendszerfejlesztések” projekt szállítja, a megoldás részleteiről Ajánlatkérő a tárgyalási 
szakaszban ad tájékoztatást. 

 
 

 

SEC-11 
A rendszer a felhasználói jogosultsági csoportokat és ez egyes jogosultsági 
csoportokhoz tartozó funkciók karbantartását az erre kialakított adminisztrátori felületről 
– akár csoportosan – legyen képes kezelni. 

 
 

 

SEC-12 

Az adatok elérhetőségét jogosultsághoz kell rendelni. A jogosultságokat többszintű 
modellben kell reprezentálni (pl. jogosultság – szerepkör - felhasználó), hogy azok 
karbantartása, felhasználókhoz rendelése minél egyszerűbb legyen. A jogosultság 
kiosztása szerepkörökön keresztül történjen. 

 
 

 

SEC-13 
A jogosultságmodell elsősorban szerepkörökön keresztül szabályozza a szolgáltatások, 
funkciók elérhetőségét, továbbá lehetőséget kell adni bizonyos adatoktól függő 
hozzáférés beállításra is. 

 
 

 

SEC-14 

A felhasználói felületről érkező szolgáltatás-kérés igények mellett az interfészek 
oldaláról is szükséges ellenőrizni a küldő (vagy fogadó) oldal jogosultságát. Ebben az 
esetben nem szükséges a személy szintű azonosítás, elégséges lehet egy adatvédelmi 
szempontból megfelelő biztonságú rendszer-azonosítás. 
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SEC-15 
Az interfész kapcsolatok esetén is szükséges autentikációt és authorizációt végezni, 
azaz a jogosultságok ellenőrzésére nem kizárólag a felhasználói felületen van szükség. 

 
 

 

SEC-16 

A rendszer adataihoz történő hozzáférést minden egyes funkcionalitáshoz egységes, 
szabály alapú, rugalmasan paraméterezhető, többszintű jogosultságkezelés és annak 
adminisztrációs felülete kell biztosítsa. A felhasználói törzsadatok és kapcsolódó 
szerepköri és jogosultsági adatok kezelése is többszintű kell, hogy legyen. 

 
 

 

SEC-17 
Legyen biztosítva a teszt és a fejlesztői környezetekben az adatbázisban tárolt adatok 
deperszonalizációja (ennek elvárt megvalósítási szintje a tárgyalási szakaszban kerül 
pontosításra). 

 
 

 

SEC-18 

A rendszerekhez történő hozzáférés biztosításakor figyelemmel kell lenni és megoldást 
kell tervezni a rosszindulatú, vagy túlterhelést okozó, illetve a webes alkalmazások 
jellemző támadási formáinak (pl. OWASP Top10) kivédésére a szakmai gyakorlatban 
általánosan elfogadott követelmények mentén. 

 
 

 

SYS-1 

A rendszer szabványos felületen illeszkedjen az eszközöket menedzselő, a használatot 
monitorozó, riport generáló eszközökhöz, melynek meghatározását a tervezési fázisban 
a NISZ Zrt.-vel, mint a kialakítandó rendszer infrastruktúra üzemeltetőjével kell 
egyeztetni. A rendszer felügyeleti rendszerének biztosítania kell a rendszer események 
monitoringját. Monitoring mellett összegyűjtés, összesítés és archiválás támogatása 
szükséges, biztosítania kell a rendszerhibák (vagy figyelmeztetések) okainak feltárását. 

 
 

 

SYS-2 

A kialakítandó rendszermenedzsment megoldásnak a rendszer teljes vertikumára 
(hardver, virtuális eszközök, alapszoftverek, adatbázis kezelő rendszerek, alkalmazás 
szerverek és alkalmazások) kiterjedően, integrált módon kell biztosítania a rendszer 
felügyeletét, menedzsmentjét. Ajánlattevő feladata az alkalmazás szerverek és 
alkalmazások, illetve adatbázisok rendszermenedzsmentjének kialakítása illeszkedve a 
NISZ rendszermenedzsment környezetéhez. A hardver, virtuális eszközök 
rendszermenedzsmentjének kialakítása (azaz az IaaS szintű menedzselés) a 
Kormányzati Adatközpont üzemeltetési feladatok részeként a NISZ feladata. 

 
 

 

SYS-3 
A rendszer IaaS szintű komponenseinek felügyeletét és monitorozását az üzemeltető 
NISz Zrt. felügyeleti rendszerei fogják ellátni, a rendszer diagnosztikáját ennek 
megfelelően kell kialakítani. Az üzemeltető felügyeleti rendszereinek fejlesztése nem 
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része a tárgyi beszerzésnek. A rendszernek csak az állapotüzeneteket kell a 
rendszermenedzsment eszközök számára elküldeni. A NISZ Zrt. által biztosított 
lehetőségekről Ajánlatkérő a tárgyalási szakasz megkezdésekor ad részletes 
információt. 

SYS-4 
A rendszermenedzsment eszközhöz a kapcsolatot úgy kell kialakítani, hogy a 
rendszermenedzsment a hibák minél szélesebb körének detektálására legyen alkalmas. 

 
 

 

SYS-5 
A rendszer legyen képes a hibák minél szélesebb körének detektálására, támogassa a 
végső kiváltó hibaok(ok) felderítését („root cause analysis”). 

 
 

 SYS-6 A rendszer támogassa a prediktív hibafelderítést. 

 
 

 

SYS-7 
A rendszer legyen képes előre definiált illetve manuálisan felvitt szabályrendszer 
alapján különböző akciók (pl. riasztás küldése) automatikus végrehajtására. 

 
 

 

SYS-8 
A rendszernek lehetővé kell tennie a dinamikusan módosítható részletezési szintű 
alaprendszer naplózást is (operációs rendszer, adatbázis szerver, alkalmazás szerver 
szintű naplók stb.). 

 
 

 

SYS-9 
A rendszernek rendelkeznie kell menedzsment szintű jelentéskészítő, felügyeleti és 
riasztási komponenssel.  

 
 

 

SYS-10 

A működés során követelmény a rendszer állapotának folyamatos figyelése, nyomon 
követhetősége és ezek historikus mentése. Ezen adatok gyűjtése fontos a szolgáltatási 
szint mérése, az esetleges hibák minél korábbi elhárítása illetve a biztonsági kérdések 
vizsgálata során.  
A tárhely egyik legkritikusabb pont - a szabad tárterület folyamatos monitorozása 
szükséges, mivel a rendszerben tárolt adatok mennyisége várhatóan nagyléptékben és 
folyamatosan nő. 

 
 

 

SYS-11 
A monitorozásnak fel kell ölelnie a teljes rendszert, eltekintve az IaaS és a hálózati 
szinttől, melynek monitorozása a NISZ feladata a KAK szolgáltatások részeként. 

 
 

 

US-1 Támogatást nyújt a rendszerrel kapcsolatos ismeretek elsajátításában (pl.: e-learning) 
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US-2 
Támogatást nyújt a rendszerhasználat közbeni kérdéseinek, problémáinak 
megválaszolásában (pl.: interaktív súgó) 

 
 

 

US-3 
Támogatást nyújt a rendszerrel kapcsolatos szakmai jellegű igényeinek benyújtásában 
(pl.: új riport készítése) 

 
 

 

US-4 
Támogatást nyújt a felhasználó oldali hibabejelentésének támogatásában (szakmai 
támogatás /help desk/ funkciók) 

 
 

 ERH-1 A rendszerben előforduló minden hibát naplózni (logolni) kell.  

 
 

 

ERH-2 
Hiba előfordulásakor fontos, hogy a felhasználó értelmezni tudja a hibaüzenetet, ami 
magyar nyelvű és felhasználóra vonatkozó releváns hibaüzenet tartalmat jelent.  

 
 

 

ERH-3 
A rendszer adminisztrátorok részére olyan felületeket és útmutatókat kell biztosítani, 
ami biztosítja a hibajelenség beazonosítását és minél hamarabbi javítását, vagy az 
Ajánlattevő felé történő továbbíthatóságát (a szükséges kapcsolódó adatokkal együtt). 

 
 

 

CH-1 

Ajánlattevőtől elvárt, hogy a fejlesztések során mind a szoftverelemek, mind a 
dokumentáció tekintetében a változtatásokat gondosan kialakított folyamatok mentén, 
megfelelő dokumentáltság mellett végezze el, az egyes környezetek 
konfigurációkezelése átlátható és szabályozott legyen.  

 
 

 

SCA-1 

A rendszer architektúráját úgy kell megtervezni, hogy a rendszer az infrastruktúra 
bővítésével, mind scale-up, mind scale-out irányba bővíthető legyen és minimális 
átalakítással (pl. teljesítményhangolás) rövid idő alatt felkészíthető legyen a 
megnövekedett adatforgalom fogadására és feldolgozására.  

 
 

 

SCA-2 
A tárolási megoldásnak üzem közben skálázhatónak kell lennie, azaz a rendszer 
leállítása nélkül képesnek kell lennie újabb tárolási területek hozzáadására. 
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SCA-3 
Az alkalmazásszerverek legyenek skálázhatóak, azaz növekvő teljesítmény igény 
esetén lehetőség legyen a horizontális skálázhatóságra, újabb szerverek üzembe 
állítására és a terhelés elosztására. 

 
 

 

ENV-1 

A projekt során az informatikai megoldások elkészítésére, tesztelésére és éles napi 
használatára több rendszerkörnyezet létrehozása a cél. Ajánlatkérő az alábbi 
rendszerkörnyezetek kialakítását és használatát jelöli meg és ezek párhuzamos 
működését várja el: 
• egy fejlesztői környezetet, 
• egy teszt környezetet. Az élestől elkülönített teszt rendszert kell üzembe helyezni, 
amely lehetővé teszi a teszt időszakban a rendszer tesztelését, illetve az éles 
bevezetést követően a konfigurációváltozások, a rendszer komponenseinek 
frissítésével, módosításával kapcsolatos tesztek végrehajtását. Az oktatások céljára is a 
tesztkörnyezet erőforrásait kívánja felhasználni az Ajánlatkérő. A teszt rendszernek az 
élestől oly módon kell elkülönülnie, hogy a tesztelés és oktatás semmilyen módon ne 
befolyásolja az éles üzemet. 
• egy éles környezetet. 

 
 

 

DEV-1 

Az ideiglenes fejlesztői környezet (hardver és szoftver) biztosítása induláskor a 
fejlesztés gyorsabb megkezdése érdekében, ami Ajánlattevő feladata lesz. Ezt az 
ideiglenes környezetet a rendszer eszközeinek beszerzéséig saját telephelyén 
üzemeltethető, tekintettel arra, hogy az igényelt paraméterekkel bíró infrastruktúrájának 
beszerzése jelen beszerzéssel párhuzamosan történik. Ajánlattevő feladata továbbá a 
fejlesztői környezet áttelepítése a készülő, NISZ Zrt. által biztosítandó fejlesztői 
infrastruktúrára. A fejlesztői környezet rendelkezésére állásának részletes adatait, 
illetve a hozzáférés mikéntjét Ajánlatkérő a tárgyalások során fogja tisztázni. 

 
 

 

DEV-2 

A fejlesztői környezet architektúrája – az ideiglenes fejlesztői környezet kivételével - 
meg kell egyezzen a későbbi végleges működési környezettel, azonban a fejlesztői 
környezettel szembeni teljesítményelvárás kisebb, mint az éles rendszer teljesítménye. 
Ennek tervét a projekt tervezési időszakában elkészülő architektúra tervnek kell 
tartalmaznia. 

 
 

 

DEV-3 
A teszt rendszernek alkalmasnak kell lennie minden alapszoftver- és 
alkalmazáskomponens tesztjére (unit, integrációs, elfogadási). 
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DEV-4 

A fejlesztői környezetben – a Kormányzati Adatközpont által biztosított eszközökön 
kialakított - architektúrának lehetővé kell tennie az összes, az éles rendszerben 
felhasznált szolgáltatás fejlesztését és fejlesztői tesztelését, illetve minden adatbetöltés 
is először a teszt vagy fejlesztői rendszerre történjen. 

 
 

  


