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1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

 

A jelen közbeszerzési eljárás lebonyolítására a „Röntgen - besugárzáson alapuló kisállat – 

besugárzó készülék határidős adásvétele és installálása” tárgyban, a közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 81. § (1) bekezdése alapján, nyílt eljárásra 

vonatkozó szabályok szerint kerül lefolytatásra.  

 

1. Az ajánlatkérő neve és címe 
Hivatalos név: Országos Közegészségügyi Központ 

Postai cím: Albert Flórián út 2-6.  

Város/Község: Budapest   

Postai irányítószám: 1097 

Ország: HU   

Címzett: dr. Pándics Tamás 

Telefon: +36 14761283 

Fax: 36 12152046   

E-mail: okk@okk.antsz.hu 

Internetcím (URL): http://www.osski.hu/   

 

2. További címek és kapcsolattartási pontok, kiegészítő tájékoztatás 
Hivatalos név: Országos Tisztifőorvosi Hivatal   

Postai cím: Albert Flórián út 2-6. "J" épület Beszerzési, Szolgáltatási és Üzemeltetési 

Főosztály 

Város/Község: Budapest   

Postai irányítószám: 1097   

Ország: HU   

Kapcsolattartási pont(ok): Beszerzési, Szolgáltatási és Üzemeltetési Főosztályvezető 

Telefon:+36 14761105 

E-mail: beruhazas@oth.antsz.hu 

Fax: +36 12168472 

Internetcím (URL): www.antsz.hu   

 

3. Az eljárás tárgya 
3.1 Röntgen - besugárzáson alapuló kisállat besugárzó készülék határidős szállítása, és 

installálása 

 

4. Az ajánlat elkészítése 
4.1 Az ajánlattevőnek a Kbt.-ben, az ajánlati felhívásban, illetve a közbeszerzési 

dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelmények maradéktalan 

figyelembevételével és az előírt kötelező okiratok, dokumentumok, nyilatkozatok (a 

továbbiakban együttesen: iratminta) becsatolásával kell ajánlatát benyújtania. 

 

4.2 Ha a közbeszerzési dokumentumok iratminta alkalmazását ajánlják, ez esetben az 

Iratminták fejezetben található vonatkozó iratmintát javasolt felhasználni és megfelelően 

kitöltve az ajánlathoz mellékelni. Az iratminta helyett annak tartalmilag mindenben 

megfelelő más okirat is mellékelhető. 

 

4.3. Az ajánlattevő felelősséggel tartozik az ajánlatban közölt adatok és nyilatkozatok, 

valamint a becsatolt igazolások, okiratok tartalmának valódiságáért.  
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4.4. Ajánlattevő az ajánlattal kapcsolatos költségeinek megtérítését – a Kbt. 177. § (2) 

bekezdésben foglalt eset kivételével – semmilyen jogcímen nem követelheti ajánlatkérőtől. 

Az ajánlatkérő nem téríti meg az ajánlattevőnek az ajánlat elkészítésével összefüggésben 

felmerült kiadásait. Az ajánlat elkészítéséért díj nem számítható fel. 

 

4.5. A Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő az alábbiakban adja meg azon 

szervezetek (hatóságok) nevét és elérhetőségét, amelyektől az ajánlattevők megfelelő 

tájékoztatást kaphatnak a környezetvédelemi, szociális és munkajogi követelményekről, 

amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. 

 

Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti Főosztály  

http://www.ommf.gov.hu 

1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2. 

Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481. 

Telefon: +36 80- 204-292; +36 1- 896-3002 

Fax: +36 1- 795-0884 

Email: munkafelugyeleti-foo@ngm.gov.hu 

A területileg illetékes szervezetek elérhetősége a www .ommf.gov.hu honlapon 

 

Nemzetgazdasági Minisztérium Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály 

1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2. 

Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481. 

Telefon: +36 1- 896-2902, Fax: +36 1- 795-0880 

Email: foglalkoztatas.felugyeleti-foo@ngm.gov.hu 

A területileg illetékes szervezetek elérhetősége a www .ommf.gov .hu honlapon 

 

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség 

http://www.orszagoszoldhatosag.gov.hu  

Cím: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/A  

Tel.: +36-1-224-91-00, Fax: +36 – 1-224-91-63 

A területileg illetékes szervezetek elérhetősége a www. orszagoszoldhatosag.gov.hu 

honlapon megtalálható. 

 

Egyenlő Bánásmód Hatóság 

www.egyenlobanasmod. hu 

Cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B. 

Tel.: +36-1-795-2975, Fax: 06-1-795-0760 

A területileg illetékes szervezetek elérhetősége a www.egyenlobanasmod.hu honlapon 

 

Országos Atomenergia Hivatal  

www.oah.hu 

Cím: 1036 Budapest, Fényes Adolf u. 4. 

Tel.: +36-1-436-4800, Fax: +36-1-436-4843  

 

5. Az ajánlat nyelve 
Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar. Az eljárás során mindennemű közlés magyar 

nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Ajánlatkérő a 

közbeszerzési dokumentumokra vonatkozóan kérdéseket írásban, kizárólag magyar nyelven 

fogadja és magyar nyelven is válaszolja meg. Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni, 

http://www.ommf.g/
mailto:munkafelugyeleti-foo@ngm.gov.hu
mailto:foglalkoztatas.felugyeleti-foo@ngm.gov.hu
http://www/
http://www/
http://www.egyenlobanasmod.hu/
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valamint az ahhoz csatolt minden igazolást, dokumentumot és okiratot - a gyártói kézikönyv 

kivételével - magyar nyelvű fordítással együtt kell benyújtani. Ezekhez kapcsolódóan csatolni 

kell továbbá az ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozatát arról, hogy az idegen nyelven 

kiállított dokumentumok magyar fordítása az eredeti szöveggel tartalmilag megegyezik, és 

ezért az ajánlattevő felelősséget vállal (Lásd 7. számú iratminta). A fordítás helyességéért az 

ajánlattevő a felelős. A gyártói kézikönyv angol nyelven is benyújtható. 

 

6. Részajánlat, többváltozatú, (alternatív) ajánlat 
Az Ajánlattevő részajánlat tételének lehetőségét nem biztosítja. Ajánlatkérő a beszerzést nem 

bontja részekre, mert az a beszerzés tárgya miatt nem lehetséges. Az ajánlatkérő egy darab 

berendezést szerez be, amelyek alkatrészekre bontása nem lehetséges, mivel a termék 

egészben működőképes. A berendezés darabokban történő beszerzése sem lehetséges. A 

termék egészben biztosítja, hogy az ajánlatkérő feladatát ellássa vele.  

 

Ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárás során többváltozatú (alternatív) ajánlatot nem nyújthat 

be. Az érvénytelen többváltozatú (alternatív) ajánlat az egyidejűleg benyújtott teljes és a 

műszaki előírásoknak megfelelő ajánlatot is érvénytelenné teszi.  

 

7. Kiegészítő tájékoztatás, szerződéses ár 
7.1. A kiegészítő tájékoztatásra irányuló minden kérdést a 2. pontban megjelölt címen, 

telefax-számon, e- mailben lehet benyújtani. A kiegészítő tájékoztatást kérjük e - mailben, 

szerkeszthető formában is megküldeni. A kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérő – a Kbt. 45. § 

(2) bekezdésére figyelemmel - az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben, de az 

ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb 6 nappal köteles megadni. Az ajánlatkérő írásban 

válaszol az eljárást megindító hirdetményben és a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatos 

minden kérdésre. 

 

7.2. Az ajánlati árnak a megajánlott termék ellenértékén kívül tartalmaznia kell a szükséges 

engedélyek beszerzésével, a készülék szállításával, üzembe helyezésével (installálásával), a 

készülék átadásával felmerülő összes költséget, valamint a teljesítést követő 1 éven keresztül 

a teljes körű, ingyenes karbantartást, a garanciális szervízellátást, beleérve a felmerülő anyag- 

és fogyóeszköz költségeket, és az esetleges hibaelhárítással kapcsolatos minden költséget is. 

 

8. Az ajánlattal szemben támasztott formai követelmények 
Az ajánlatot írásban, 1 eredeti példányban, zárt csomagolásban kell benyújtani, közvetlenül 

vagy postai úton, Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Beszerzési Szolgáltatási és Üzemeltetési 

Főosztály Titkársága (1097 Budapest, Albert Flórián út 2 – 6., „J” épület 1. emelet) címen. A 

csomagolás akkor minősül nem zártnak, ha abból további roncsolás nélkül az ajánlat eredeti 

példánya kivehető. 

 

A csomagoláson fel kell tüntetni az alábbiakat: „Röntgen-besugárzáson alapuló kisállat 

besugárzó készülék határidős adásvétele és installálása” Az ajánlattételi határidő (2017.  

január  05 . 10:00 óra) előtt felbontani TILOS!” 

 

A csomagoláson fel kell tüntetni továbbá az ajánlattevő bejegyzett cégnevét, székhelyét, 

illetve ha a jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő valamely szervezeti egysége jár el, 

akkor az ilyen szervezeti egység telephelyét, fióktelepét.  

 

Az ajánlatot folyamatos oldalszámozással és tartalomjegyzékkel ellátva, roncsolás-mentesen 

nem bontható kötésben/összefűzésben kell benyújtani. Az ajánlatban lévő, minden- az 
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ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy egyéb szervezet által készített – dokumentumot 

(nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosultnak, vagy 

olyan személynek, vagy személyeknek, akik erre jogosult személyektől írásos 

meghatalmazást kaptak.  

 

Kérjük, hogy az ajánlat eredeti példányát elektronikus adathordozón szkennelve – jelszó 

nélkül olvasható, de nem módosítható pdf. fájlban – is csatolják ajánlatukhoz. Kérjük továbbá 

az ajánlattevők cégszerűen aláírt nyilatkozatát arról, hogy az elektronikus adathordozón 

benyújtott ajánlat a papíralapú eredeti ajánlattal megegyezik. (Lásd 3. számú iratminta) 

 

Ahol a Kbt. vagy a Kbt. felhatalmazása alapján megalkotott külön jogszabály alapján az 

ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a 

dokumentum – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – egyszerű másolatban is benyújtható. 

Az ajánlat papíralapú eredeti példányának a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat 

eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.  

 

9. Az ajánlattal szemben támasztott tartalmi követelmények 
 

Az ajánlatban az alábbi igazolásokat, nyilatkozatokat kérjük becsatolni 

 

1. Borítólap (Lásd: 1. számú iratminta) 

 

2. Felolvasólap (Lásd: 2. számú iratminta) 

A felolvasólapon fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét, címét (székhelyét), az eljárás 

tárgyát, valamint az értékelési szempont alapján értékelésre kerülő adatot/adatokat.  

 

3. Tartalomjegyzék 

 

4. Ajánlattevő nyilatkozata, hogy az elektronikus adathordozón (jelszó nélkül olvasható, 

de nem módosítható, pl. „pdf” formátumban) csatolt ajánlat a papír alapú eredeti 

példánnyal megegyezik. (Lásd: 3. számú iratminta) 

 

5. Az ajánlattevő Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozata. A Kbt. 66. § (6) 

bekezdése értelmében az ajánlatban meg kell jelölni 

a. a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az 

ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, 

b. az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a 

részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. 

Amennyiben alvállalkozó igénybevételére nem kerül sor, erre vonatkozó nemleges 

nyilatkozatot is kérünk csatolni.  (Lásd: 4/a. vagy 4/b. számú iratminta) 

 

6. Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. § (2) bekezdése értelmében, az ajánlattételi 

felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért 

ellenszolgáltatásra vonatkozóan – EREDETIBEN - (Lásd: 5. számú iratminta) 

 

7. Ajánlattevő nyilatkozata a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról 

szóló törvény szerint mikro-, kis-, középvállalkozásnak minősül-e. 

 

A Kbt. 66. § (4) bekezdése értelmében az ajánlatban az ajánlattevőnek az egyéb előírt 

dokumentumok benyújtása mellett nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és 
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középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 

szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. (Lásd: 6. számú iratminta) 

 

Amennyiben az ajánlattevő az egységes európai közbeszerzési dokumentum II. 

rész „A: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk” fejezet, Általános 

Információk  első rovatában szereplő kérdésre – „A gazdasági szereplő mikro-, 

kis- vagy középvállalkozás?” – „nem”-mel válaszol, akkor ezt a nyilatkozatott 

nem kell csatolni.   

 

8. Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy a csatolt idegen nyelven kiállított dokumentumok 

magyar fordítása az eredeti szöveggel tartalmilag megegyezik, és ezért az ajánlattevő 

felelősséget vállal. (Lásd: 7. számú iratminta) 

 

9. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az 

ajánlattevő, és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő írásbeli 

képviseletére jogosult személy(ek) a 2006. évi V. törvény (Ctv.) 9. §-a szerinti, 

közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett 

aláírás-mintáját, egyszerű másolati formában. Amennyiben az ajánlatot vagy annak 

valamely dokumentumát az ajánlattevő képviseletében meghatalmazott írja alá, úgy a 

teljes bizonyító erejű magánokirati vagy közokirati formába foglalt meghatalmazás 

másolati példányát is csatolni kell. 

 

10. Közös ajánlattétel esetén: az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. § -ában foglalt 

feltételeknek, különös figyelemmel a (2)-(3) bekezdésre. Az ajánlattevőknek 

csatolniuk kell a közöttük létrejött együttműködési megállapodás másolatát, melyet a 

közös ajánlattevők mindegyikének cégszerűen alá kell írnia, és amelyben rögzítik a 

Kbt. 35. § (6) bekezdésében előírt egyetemleges felelősségvállalást az adott részre 

vonatkozó szerződés teljesítéséért, továbbá meg kell adni a közös ajánlattevők 

munkamegosztását részenként a feladatok és azok részaránya tekintetében. A közös 

ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös 

ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők nevében eljárni jogosult képviselőt 

megjelölni. A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden 

nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. 

 

11. Kizáró okok igazolása: az ajánlati felhívás III.1.1. pontja szerint, (Lásd 8., 10., 11.és 

12.  számú iratminta.) 

 

11.1. előzetes igazolás: az egységes európai közbeszerzési dokumentum 

formanyomtatványának kitöltésével és benyújtásával;  

- a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevő és 

az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet 

vonatkozásában csak az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot 

szükséges benyújtani a Kbt. 62.§-ban foglalt kizáró okok hiányának igazolása 

érdekében. (ajánlattevő és alkalmasságot igazoló alvállalkozó vagy más szervezet 

külön – külön nyújtják be) 

- a Kbt. 67.§ (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a 

szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdése szerinti 

kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell 

nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írja elő, nem írta elő a már ismert 

alvállalkozók megnevezését.  
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11.2. igazolás az ajánlatkérő felhívására: (tehát az ajánlatban még nem nyújtandó be) 

Az ajánlatkérő Kbt. 69. §(4) bekezdése szerinti felhívására. 

- a magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) valamint adott esetben az 

alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 

321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 8.§ szerint kell igazolni a Kbt. 62.§ (1) és (2) 

bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását. 

- a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a 

321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 10.§ szerinti igazolásokat és írásbeli 

nyilatkozatokat fogadja el 
 

12. A 321/2015. (X.30.) Korm.. rendelet 7.§-ára figyelemmel kérjük nyilatkozat csatolását 

arról, hogy van-e folyamatban cégbíróság előtt változásbejegyzési eljárás. Nemleges 

nyilatkozat is csatolandó. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az 

ajánlathoz csatolni kell továbbá a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési 

kérelmet, és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. (Lásd 9. 

számú iratminta) 

 

13. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása: az ajánlati felhívás III.1.2. pont, 

„kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése” rovata szerint, illetve az 

egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltése tekintetében Közbeszerzési 

Dokumentumok 10. pontja szerint 

 

13.1. előzetes igazolás: az adott részre vonatkozó egységes európai közbeszerzési 

dokumentum formanyomtatványának benyújtásával; Ajánlatkérő előírja, a 321/2015. 

Korm.rendelet 2.§ (5) bekezdés alapján, az Egységes Európai Közbeszerzési 

Dokumentum IV. részében (B/ 6 pont vagy B/3 és B/2.b.pont) a következő 

információk  megadását az alkalmassági követelmények előzetes igazolására: : A 

felhívás feladását [(VI.5.) pont] megelőző 3 lezárt üzleti évében ajánlattevő saját vagy 

jogelődje számviteli jogszabályok szerinti benyújtott beszámolója – 

eredménykimutatása – alapján az adózás előtti eredménye hány évben volt negatív 

Emellett megfelelést igazoló dokumentum elérési helyét az az Egységes Európai 

Közbeszerzési Dokumentumban fel kell tüntetni. 

 

13.2. igazolás az ajánlatkérő felhívására: (tehát az ajánlatban még nem benyújtandó) 

Az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására a 19.§ (1) bek. b) pontja 

szerint az ajánlati felhívás feladását [ (VI.5.) pont] megelőző 3 lezárt üzleti évre 

vonatkozóan, saját, vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolót – 

eredmény-kimutatást – kell benyújtania.  

Amennyiben a kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható, 

beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges. 

Amennyiben az ajánlattevő azért nem rendelkezik beszámolóval, mert olyan jogi 

formában működik, amely tekintetében beszámoló benyújtása nem lehetséges, a 

321/2015. (X.30.) Kormány rendelet 19.§ (3) bekezdését kell alkalmazni. (Kiegészítő 

tájékoztatás) 

Amennyiben a 321/2015. (X.30.) Kormány rendelet 19.§(2) bekezdésben foglaltak 

fennállnak, akkor ajánlattevőnek az alapításának napjától az ajánlati felhívás 

feladásának napjáig [(VI.5) pont]  röntgenbesugárzáson alapuló, kisállat besugárzó 

készülék szállításából származó – általános forgalmi adó nélkül számított – 

árbevételről szóló, cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell csatolnia. 
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14. Műszaki és szakmai alkalmasság igazolása: az ajánlati felhívás III.1.3. pont, „ 

kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése” rovata szerint, illetve az 

egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltése tekintetében a közbeszerzési 

dokumentumok 10. pontja szerint 

 

- 14.1. előzetes igazolás: az egységes európai közbeszerzési dokumentum 

formanyomtatványának benyújtásával; Ajánlatkérő előírja a 321/2015. 

Kormányrendelet 2.§ (5) bekezdés alapján az Egységes Európai Közbeszerzési 

Dokumentum IV. rész C/9) pontban a következőinformációk megadását: 

Ajánlattevő rendelkezik-e az általa megajánlott röntgen-besugárzáson alapuló kisállat 

besugárzó készülék leírását tartalmazó magyar vagy angol nyelvű gyártói 

kézikönyvvel, amelyben minden műszaki-szakmai paraméter megtalálható, amely az 

ajánlati felhívás II.2.4. pont „A” alpontban műszaki minimum követelményként és 

„B” pontban megajánlható követelményként előírásra került. 

 

- 14.2. igazolás az ajánlatkérő felhívására: (tehát az ajánlatban még nem nyújtandó be)  

Az ajánlatkérő Kbt. 69. § -a szerinti felhívására az ajánlattevőnek, a 321/2015. (X.30.) 

Korm. rendelet 21.§ (1) bek. h) pontja alapján, be kell nyújtania az általa megajánlott 

röntgen-besugárzáson alapuló kisállat besugárzó készülék leírását tartalmazó magyar 

vagy angol nyelvű gyártói kézikönyvet, amelyben minden műszaki-szakmai paraméter 

megtalálható, amely az ajánlati felhívás II.2.4. pont „A” alpontban műszaki minimum 

követelményként és „B” pontban megajánlható követelményként előírásra került.  

 

10. Az Egységes európai közbeszerzési dokumentum 

formanyomtatványával kapcsolatos információk 
 

Az egységes európai közbeszerzési dokumentumnak tartalmaznia kell: 

- 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 2. § (3) bekezdés a) pont alapján, az ajánlat 

benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, amelyeknek a kapacitásaira az ajánlattevő 

nem támaszkodik, 

- a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 4. § (1) bekezdése értelmében a Kbt. 62. §-ában 

említett kizáró okok hiánya tekintetében a nyomtatvány III. részét, az alábbiak szerint 

kell kitölteni: 

a.) a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont aa)-af) alpontokra vonatkozó nyilatkozat 

tekintetében a gazdasági szereplő a formanyomtatvány III. részének „A” 

szakaszát tölti ki, 

b.) a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ag) alpontra vonatkozó nyilatkozatot a 

gazdasági szereplő a formanyomtatvány III. részének „D” szakaszában teszi 

meg, 

c.) a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ah) alpontjára vonatkozóan a nem 

Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő a formanyomtatvány a) és b) 

pontnak megfelelő kitöltésével egyben az ah) alpontban említett személyes 

joga szerinti hasonló bűncselekményekről is nyilatkozik, 

d.) a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány III. 

részének „B” szakasza kitöltésével nyilatkozik azzal, hogy csak az egy évnél 

régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulék tartozást és 

a tartozás lejártának időpontját kötelező feltüntetni, 

e.) a Kbt. 62. § (1) bekezdés c), d), h)-j) és m) pontjára vonatkozóan a 

formanyomtatvány III. része „C” szakaszának vonatkozó pontjai kitöltésével 

nyilatkozik, 
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f.) a Kbt. 62. § (1) bekezdés e)-g), k), l) és p) pontjára vonatkozóan a 

formanyomtatvány III. részének „D” szakaszában a vonatkozó pontok 

kitöltésével nyilatkozik, 

g.) a Kbt. 62. § (1) bekezdés n)-o) pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány III. 

része „C” szakaszának vonatkozó pontja kitöltésével azzal, hogy ha a 

gazdasági szereplő bírságelengedésben részesült, vagy az ajánlat benyújtását 

megelőzően a jogsértést a Gazdasági Versenyhivatalnak bejelentette, ezt a 

tényt a formanyomtatványban feltünteti. 

 

A gazdasági szereplőknek a formanyomtatványban fel kell tüntetniük azt is, hogy a III. rész 

szerinti igazolások kiállítására mely szerv jogosult.  

 

A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 6. § (1) bekezdése értelmében, ha az ajánlatkérő a Kbt. 

69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát 

igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell 

tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő részeiben. 

 

Az előírt gazdasági és pénzügyi, illetve műszaki és szakmai alkalmassági 

minimumkövetelménynek való megfelelés igazolása tekintetében:  
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásánál: Ajánlatkérő előírja, a 321/2015. 

Kormányrendelet 2.§ (5) bekezdés alapján, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum 

IV. részében (B/ 6 pont vagy B/3 és B/2.b.pont)a következő  információk  megadását az 

alkalmassági követelmények előzetes igazolására: A felhívás feladását [(VI.5.) pont] 

megelőző 3 lezárt üzleti évében ajánlattevő saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok 

szerinti benyújtott beszámolója – eredménykimutatása – alapján az adózás előtti eredménye 

hány évben volt negatív Emellett a megfelelést igazoló dokumentum elérési helyét az az 

Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumban fel kell tüntetni. 

 

Műszaki és szakmai alkalmasság igazolásánál: Ajánlatkérő előírja a 321/2015. 

Korm.rendelet 2.§ (5) bekezdés alapján az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum IV. 

rész C/9) pontban a következő információk megadását: 

Ajánlattevő rendelkezik-e az általa megajánlott röntgen-besugárzáson alapuló kisállat 

besugárzó készülék leírását tartalmazó magyar vagy angol nyelvű gyártói kézikönyvvel, 

amelyben minden műszaki-szakmai paraméter megtalálható, amely az ajánlati felhívás II.2.4. 

pont „A” alpontban műszaki minimum követelményként és „B” pontban megajánlható 

követelményként előírásra került. 

 

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa a jelen közbeszerzési 

dokumentum 8. számú mellékletében található.  

 

Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 7. §-ában foglaltakra.  

 

Felhívjuk továbbá az ajánlattevők figyelmét a Bizottság (EU) az egységes európai 

közbeszerzési dokumentum formanyomtatványának meghatározásáról szóló 2016/7 

végrehajtási rendeletére 

 

11. Az ajánlat benyújtása 
11.1. Az ajánlat postai úton csak tértivevényes küldeményként javasolt benyújtani. A postai 

kézbesítés esetleges késedelmével kapcsolatos kockázatot az ajánlattevő viseli. 
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11.2. A személyesen benyújtott ajánlat átvételét ajánlatkérő a helyszínen átvételi elismervény 

formájában írásban visszaigazolja. Ajánlatkérő lezáratlan, illetve sérült borítékot nem vesz át. 

 

11.3. A benyújtás teljesítése időpontjának a küldemény tényleges kézbesítése minősül, ami a 

tértivevényen, illetve az átvételi elismervényen szereplő időpont. 

 

11.4. Ajánlatkérő minden olyan ajánlatot, amelyet az általa előírt ajánlat-benyújtási határidőn 

túl kap meg, érvénytelennek nyilvánít. [Kbt. 73. § (1) a) pont] 

 

11.5. Az ajánlatkérő az ajánlattételt nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához. 

 

12. Hiánypótlás, az ajánlatok bírálata 
12.1. Hiánypótlás 

Az ajánlatkérő - a Kbt. 71. §-ában foglaltak szerint - teljes körben biztosítja a hiánypótlás 

lehetőségét. A Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján az ajánlatkérő nem rendel el újabb 

hiánypótlást, ha az ajánlattevő hiánypótlással újabb gazdasági szereplőt von be az eljárásba, 

és rá tekintettel szükséges lenne újabb hiánypótlás. A korábban megjelölt hiány a későbbi 

hiánypótlás során már nem pótolható.  

 

12.2. Az ajánlatok értékelése, bírálata 

Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a legjobb ár-érték aránya 

szempontrendszert alkalmazza a beérkezett ajánlatok értékelésére úgy, hogy a Kbt. 76. § (4) 

bekezdése alapján az ajánlatkérő az ajánlati ár elemet nettó 63 779 527,-  Ft rögzített értéken 

adja meg, és az ajánlattevők a következő értékelési szempontok alapján versenyeznek 

egymással: 

 

 Értékelési szempont: Súlyszám: 

1. Lehetőség röntgen kép készítésére 2 

2. Lehetőség lumineszcens képalkotásra 2 

3. Lehetőség kép vezérelte (image guided) terápiás besugárzásra 1 

4 Állítható kollimátor 1 

5. Besugárzási dózis mérése, a leadandó dózis beállíthatósága 0,8 

6. Jótállási időtartam kiterjesztése 0,8 

7. Motor vezérelte polcmagasság állítás a besugárzó kamrában 0,6 

8. További szűrők biztosítása 0,6 

9. Az alapkövetelményekben meghatározott besugárzási kamra 

méretnél minden irányban legalább 10 cm-el nagyobb kamra 
0,5 

10. Fantom dózisméréshez, beállításhoz 0,1 

11. Egértartó egésztest besugárzásra 0,1 

 

Mindegyik értékelési szempont esetében az ajánlat értékelési szempontok szerinti tartalmi 

elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa egy, felső határa tíz.   

 

Ajánlatkérő a fenti ponthatárok közötti pontszámot a 3., 9. és 10. értékelési szempont 

esetében az „abszolút értékelés – hasznossági függvény”, az 1., 2, 4., 5., 7. értékelési 

szempont esetében „abszolút értékelés – pontozás” módszerével, míg a 6., 8., és 11.értékelési 

szempont esetében az arányosítás módszerével határozza meg. Az adott pontszám értékét az 

ajánlatkérő nem kerekíti és csak egy tizedes jegyig veszi figyelembe. 
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Ajánlatkérő az egyes szempontokra a fentiek alapján kiszámított, majd az adott súlyszámmal 

felszorzott és adott esetekben kerekített pontszámokat ajánlattevőnként összeadja, és az 

eljárás során az lesz a nyertes ajánlattevő, amelyik a fenti módon kiszámítottak alapján a 

legmagasabb összesített pontszámmal rendelkezik. 

 

A rögzített ajánlati árral kapcsolatban felhívjuk figyelmüket a következőkre: 

 

Az ajánlatkérő a teljes beszerzésre a rögzített ajánlati árral megegyező fedezettel 

rendelkezik.  

 

A rögzített ajánlati ár ebből következően fedezetet kell, hogy nyújtson az ajánlatkérő az 

ajánlati felhívás III.2.2. pontjában megadott műszaki –szakmai alkalmassági 

minimumkövetelményekben meghatározott előírásainak teljesítésére, a műszaki 

leírásban foglaltakra, továbbá az ajánlattevők alábbi értékelési részszempontoknál 

vállalt feltételek biztosítására is. 

 

Kérjük, hogy az értékelési részszempontoknál ajánlatukat úgy tegyék meg, hogy a 

rögzített ajánlati ár a teljes beszerzésre vonatkozik, beleértve  az ajánlati felhívás III.2.2. 

pontjában megadott műszaki –szakmai alkalmassági minimumkövetelménynél 

meghatározottak, a műszaki leírásban meghatározott minimumkövetelmények és az 

értékelési részszempontoknál megadott ajánlatok teljesítését is.  

 

12.2.1. Értékelési szempontok 

 

1.: lehetőség röntgen kép készítésére Súlyszám: 2 

 

Ajánlatkérő a „lehetőség röntgen kép készítésére” értékelési szempont esetében azt vizsgálja, 

hogy a megajánlott termék lehetőséget nyújt –e röntgen kép készítésére. 

 

Kérjük, hogy a felolvasólap III.1. pontjában, „igen”-nel vagy „nem”-mel szíveskedjenek 

megadni, hogy a megajánlott termék lehetőséget nyújt –e röntgen kép készítésére.  

 

IGEN válasz kizárólag abban az esetben jelölhető meg, ha a megajánlott termék gyártói 

kézikönyve alapján a megajánlott termék lehetőséget nyújt röntgen kép készítésére. 

 

Ha a gyártói kézikönyv szerint a megajánlott készülékkel nem készíthető röntgen kép, a NEM 

válasz jelölendő meg. 

 

A pontszámok kiosztása az alábbiak szerint történik: 

IGEN válasz esetén: 10 pont jár. 

NEM válasz esetén: 1 pont jár. 

 

2.: lehetőség lumineszcens képalkotásra Súlyszám: 2 

 

Ajánlatkérő a „lehetőség lumineszcens képalkotásra” értékelési szempont esetében azt 

vizsgálja, hogy a megajánlott termék lehetőséget nyújt –e lumineszcens képalkotásra. 

 

Kérjük, hogy a felolvasólap III.2. pontjában, „igen”-nel vagy „nem”-mel szíveskedjenek 

megadni, hogy a megajánlott termék lehetőséget nyújt –e lehetőség lumineszcens 
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képalkotásra.  

IGEN válasz kizárólag abban az esetben jelölhető meg, ha a megajánlott termék gyártói 

kézikönyve alapján a megajánlott termék lehetőséget nyújt lehetőség lumineszcens 

képalkotásra. 

 

Ha a gyártói kézikönyv szerint a megajánlott készülékkel nem készíthető lumineszcens kép, a 

NEM válasz jelölendő meg. 

 

A pontszámok kiosztása az alábbiak szerint történik: 

IGEN válasz esetén: 10 pont jár. 

NEM válasz esetén: 1 pont jár. 

 

3.: lehetőség kép vezérelte (image guided) 

terápiás besugárzásra 
Súlyszám: 1 

 

Ajánlatkérő a „lehetőség kép vezérelte (image guided) terápiás besugárzásra” értékelési 

szempont esetében azt vizsgálja, hogy a megajánlott termék lehetőséget nyújt –e kép vezérelte 

(image guided) terápiás besugárzásra, ha igen, biolumineszcens kép vezérelte besugárzásra 

vagy CT kép vezérelte besugárzásra. 

 

Kérjük, hogy a felolvasólap III.3. pontjában, szíveskedjenek megadni, hogy a megajánlott 

termék lehetőséget nyújt –e, és ha igen milyen kép vezérelte (image guided) terápiás 

besugárzásra. A következő válaszok adhatók meg: 

- „NEM”: Ha a gyártói kézikönyv szerint a megajánlott készülék nem nyújt lehetőséget 

a kép vezérelte (image guided) terápiás besugárzásra, a NEM válasz jelölendő meg. 

- „BIOLUMINESZNCENS”: Ha a gyártói kézikönyv szerint a megajánlott készülék 

lehetőséget nyújt biolumineszcens kép vezérelte (image guided) terápiás besugárzásra, 

a „BIOLUMINESZNCENS” válasz jelölendő meg. 

- „CT”: Ha a gyártói kézikönyv szerint a megajánlott készülék lehetőséget nyújt CT kép 

vezérelte (image guided) terápiás besugárzásra, a „CT” válasz jelölendő meg.   

 

A pontszámok kiosztása az alábbiak szerint történik: 

Ajánlatkérő számára legjobb, ha a gyártói kézikönyv szerint a megajánlott készülék 

lehetőséget nyújt CT kép vezérelte (image guided) terápiás besugárzásra, ezért „CT” válasz 

esetén 10 pont jár.  

 

Ajánlatkérő számára jó, ha a gyártói kézikönyv szerint a megajánlott készülék 

biolumineszcens kép vezérelte (image guided) terápiás besugárzásra nyújt lehetőséget, ezért, 

„BIOLUMINESZNCENS” válasz esetén 5 pont jár.  

 

Ajánlatkérő számára nem jó, ha a gyártói kézikönyv szerint a megajánlott készülék nem nyújt 

lehetőséget a kép vezérelte (image guided) terápiás besugárzásra, ezért „NEM” válasz esetén 

csak 1 pont jár.  

 

4.: Állítható kollimátor Súlyszám: 1 

 

Ajánlatkérő az „állítható kollimátor” értékelési szempont esetében azt vizsgálja, hogy a 

megajánlott termék rendelkezik-e állítható kollimátorral. 

 

Kérjük, hogy a felolvasólap III.4. pontjában, „igen”-nel vagy „nem”-mel szíveskedjenek 
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megadni, hogy a megajánlott termék rendelkezik-e állítható kollimátorral. 

IGEN válasz kizárólag abban az esetben jelölhető meg, ha a megajánlott termék gyártói 

kézikönyve alapján a megajánlott termék rendelkezik állítható kollimátorral.  

 

Ha a gyártói kézikönyv szerint a megajánlott termék nem rendelkezik állítható kollimátorral, 

a NEM válasz jelölendő meg. 

 

A pontszámok kiosztása az alábbiak szerint történik: 

IGEN válasz esetén: 10 pont jár. 

NEM válasz esetén: 1 pont jár. 

 

5.: besugárzási dózis mérése, a leadandó dózis 

beállíthatósága 
Súlyszám: 0,8 

 

Ajánlatkérő a „besugárzási dózis mérése, a leadandó dózis beállíthatósága” értékelési 

szempont esetében azt vizsgálja, hogy a megajánlott termék rendelkezik-e azzal az opcióval, 

hogy egy adott besugárzási távolságra a kezelő panelen beállítsuk a leadandó sugárdózist, 

amelynek elérésekor a besugárzás leáll. 

 

Kérjük, hogy a felolvasólap III.5. pontjában, „igen”-nel vagy „nem”-mel szíveskedjenek 

megadni, hogy a megajánlott termék rendelkezik-e a besugárzási dózis mérésének, és a 

leadandó dózis beállíthatóságának lehetőségével. 

 

IGEN válasz kizárólag abban az esetben jelölhető meg, ha a megajánlott termék gyártói 

kézikönyve alapján a megajánlott termék rendelkezik a besugárzási dózis mérésének és a 

leadandó dózis beállíthatóságának lehetőségével 

 

Ha a gyártói kézikönyv szerint a megajánlott termék az nem rendelkezik a besugárzási dózis 

mérésének és a leadandó dózis beállíthatóságának lehetőségével, a NEM válasz jelölendő 

meg. 

 

A pontszámok kiosztása az alábbiak szerint történik: 

IGEN válasz esetén: 10 pont jár. 

NEM válasz esetén: 1 pont jár. 

 

6.: Jótállási időtartam kiterjesztése  Súlyszám: 0,8 

 

Ajánlatkérő az „jótállási időtartam kiterjesztése” értékelési szempont esetében azt vizsgálja, 

hogy a kötelező 12 hónapos jótállás felett az ajánlatkérő vállal-e hosszabb jótállási időt, ha 

igen, hány további hónapot.  

 

A jótállási időtartam a próbaüzemet követő jegyzőkönyv átadása dátumától (a készülék 

átadása dátuától) kezdődik. A jótállásra a Ptk. 6:171. §-173. §-ai irányadók, emellett a jótállás 

magában foglalja az árunak a gyártó által előírt folyamatos karbantartási munkáinak 

díjmentes ellátását is, a jótállási időn belül valamennyi szerviz – fogyóanyag és alkatrész 

biztosításával együtt. A jótállás ideje alatt a garanciális szerviz tekintetében a Szállító díj- és 

/vagy költségigényt Vevővel szemben nem támaszthat 

 

Kérjük, hogy a felolvasólap III.6. pontjában szíveskedjenek megadni, hogy a kötelező 12 

hónapos jótállási idő felett az ajánlatkérő vállal-e hosszabb jótállási időt, ha igen, hány 
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további hónapot. A hónapok számát értelemszerűen egész számban kell megadni 

 

A kötelezően előírt jótállási idő 12 hónap, a további hónapokra vonatkozó megajánlás „0” is 

lehet, ebben az esetben az ajánlattevő csak a kötelezően előírt 12 hónap jótállási idő 

vállalására köteles. A „0” hónap megajánlásáért az ajánlattevő 1 pontot kap. Az Ajánlatkérő a 

36 hónapot meghaladó jótállási időt 36 hónapként veszi figyelembe az értékeléskor! 

 

Ajánlatkérő számára előnyösebb a hosszabb jótállási idő vállalása, így az ajánlatok 

összehasonlításakor a legmagasabb értéket megajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot a 

többi ajánlattevő arányosan kevesebbet a következő képlet szerint: 

 

 

  
          

         
                      

 

ahol 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax: a pontskála felső határa 

Pmin: a pontskála alsó határa 

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlati tartalmi elem 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

7.: motor vezérelte polcmagasság állítás a 

besugárzó kamrában 
Súlyszám: 0,6 

 

Ajánlatkérő a „motor vezérelte polcmagasság állítás a besugárzó kamrában” értékelési 

szempont esetében azt vizsgálja, hogy a megajánlott termék képes – e motor vezérelte 

polcmagasság állításra a besugárzó kamrában. 

 

Kérjük, hogy a felolvasólap III.7. pontjában, „igen”-nel vagy „nem”-mel szíveskedjenek 

megadni, hogy a megajánlott termék képes – e motor vezérelte polcmagasság állításra a 

besugárzó kamrában. 

 

IGEN válasz kizárólag abban az esetben jelölhető meg, ha a megajánlott termék gyártói 

kézikönyve alapján a megajánlott termék képes motor vezérelte polcmagasság állításra a 

besugárzó kamrában. 

 

Ha a gyártói kézikönyv szerint a megajánlott termék ezzel a tulajdonsággal nem rendelkezik, 

a NEM válasz jelölendő meg. 

 

A pontszámok kiosztása az alábbiak szerint történik: 

IGEN válasz esetén: 10 pont jár. 

NEM válasz esetén: 1 pont jár. 

 

 

8.: további szűrők biztosítása Súlyszám: 0,6 

 

Ajánlatkérő a „további szűrők biztosítása” értékelési szempont esetében azt vizsgálja, hogy az 

ajánlattevő az alapkövetelményekben előírt 2 darab sugárzás dózisteljesítményét beállító 

szűrőn kívül további dózisteljesítményt befolyásoló szűrőket is felajánl-e, ha igen hányat.  
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Kérjük, hogy a felolvasólap III.8. pontjában szíveskedjenek megadni, hogy a 

minimumkövetelményekben megadott számú szűrőkön felül hány további szűrő biztosítását 

vállalják. A darabszámot értelemszerűen egész számban kell megadni.  

 

A további szűrők darabszámára vonatkozó megajánlás „0” darab is lehet, ebben az esetben az 

ajánlattevő csak a minimumkövetelményekben előírt 2 darab sugárzás dózisteljesítményét 

beállító szűrők szállítására köteles. A minimum követelményekben előírt 2 darab sugárzás 

dózisteljesítményét beállító szűrőn felül további 3 vagy annál több mennyiségű vállalás esetén 

ajánlatkérő a részszemponton belül adható maximális pontszámot adja. 

 

A pontszámok kiosztása az alábbiak szerint történik: 

 

Ajánlatkérő számára előnyösebb a több szűrő vállalása, így az ajánlatok összehasonlításakor a 

legmagasabb értéket megajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot a többi ajánlattevő 

arányosan kevesebbet a következő képlet szerint: 

 

 

  
          

         
                      

 

ahol 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax: a pontskála felső határa 

Pmin: a pontskála alsó határa 

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlati tartalmi elem 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

 

9.: Az alapkövetelményekben meghatározott 

besugárzási kamra méretnél minden 

irányban legalább 10 cm-el nagyobb kamra 

Súlyszám: 0,5 

 

Ajánlatkérő a „Az alapkövetelményekben meghatározott besugárzási kamra méretnél minden 

irányban legalább 10 cm-el nagyobb kamra” értékelési szempont esetében azt vizsgálja, hogy 

a megajánlott termék az alapkövetelményekben meghatározott besugárzási kamra méretnél 

(amely: szélesség: 40 cm, mélység: 40 cm, magasság: 55 cm) minden irányban legalább hány 

cm-el nagyobb kamrával rendelkezik.  

 

Kérjük, hogy a felolvasólap III.9. pontjában, szíveskedjenek megadni, hogy a megajánlott 

termék gyártói kézikönyvben szereplő besugárzási kamra méretét, szélesség, 

mélység,magasság tekintetében, cm-ben megadva.  

 

A pontszámok kiosztása az alábbiak szerint történik: 

Ajánlatkérő számára legjobb, ha a gyártói kézikönyv szerint a megajánlott készülék 

besugárzási kamara mérete minden irányban legalább 20 cm-rel nagyobb az 

alapkövetelményekben meghatározott besugárzási kamara méreténél. Ha megajánlott 

készülék besugárzási kamara mérete minden irányban legalább 20 cm-rel nagyobb az 

alapkövetelményekben meghatározott besugárzási kamara méreténél, azért 10 pont jár 
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Ajánlatkérő számára jó, ha a gyártói kézikönyv szerint a megajánlott készülék besugárzási 

kamara mérete minden irányban legalább 10 cm-rel nagyobb az alapkövetelményekben 

meghatározott besugárzási kamara méreténél. Ha megajánlott készülék besugárzási kamara 

mérete minden irányban legalább 10 cm-rel nagyobb az alapkövetelményekben meghatározott 

besugárzási kamara méreténél, azért 5 pont jár.  

Ajánlatkérő számára legkevésbé jó, ha a gyártói kézikönyv szerint a megajánlott termék az 

alapkövetelményekben meghatározott besugárzási kamra méretnél nem rendelkezik minden 

irányban legalább 10 cm-el nagyobb kamrával,ezért ebben az esetben 1 pont jár.  

 

10.: fantom dózisméréshez, beállításhoz Súlyszám: 0,1 

 

Ajánlatkérő a „fantom dózisméréshez, beállításhoz” értékelési szempont esetében azt 

vizsgálja, hogy az ajánlattevő a megajánlott termékhez felajánl–e a dózisméréshez, 

beállításhoz szükséges fantomot, amennyiben igen, milyet. 

 

Kérjük, hogy a felolvasólap III.10. pontjában szíveskedjenek megadni, hogy a megajánlott 

termékhez ajánlatukban felajánlanak–e, ha igen milyen a dózisméréshez, beállításhoz 

szükséges fantomot. A következő válaszok adhatók meg a felolvasólap III.10. pontjában: 

- „NEM”: Ha az ajánlattevő nem ajánl a megajánlott termékhez besugárzó dózis 

méréséhez és beállításához szükséges fantomot, a NEM válasz jelölendő meg. 

- „EGÉRFANTOM”: Ha az ajánlattevő a megajánlott termékhez besugárzó dózis 

méréséhez és beállításához szükséges egérfantomot ajánl meg, az „EGÉRFANTOM” 

válasz jelölendő meg. 

- „EGÉR + PATKÁNYFANTOM”: Ha az ajánlattevő a megajánlott termékhez 

besugárzó dózis méréséhez és beállításához szükséges egér + patkányfantomot ajánl 

meg, az „EGÉR + PATKÁNYFANTOM” válasz jelölendő meg.   

 

A pontszámok kiosztása az alábbiak szerint történik: 

Ajánlatkérő számára legjobb, ha az ajánlattevő a megajánlott termékhez besugárzó dózis 

méréséhez és beállításához szükséges egér + patkányfantomot ajánl meg, ezért „EGÉR + 

PATKÁNYFANTOM” válasz esetén 10 pont jár.  

 

Ajánlatkérő számára jó, ha az ajánlattevő a megajánlott termékhez besugárzó dózis méréséhez 

és beállításához szükséges egérfantomot ajánl meg, ezért „EGÉRFANTOM” válasz esetén 5 

pont jár.  

 

Ajánlatkérő számára nem jó, az ajánlattevő nem ajánl a megajánlott termékhez besugárzó 

dózis méréséhez és beállításához szükséges fantomot, ezért „NEM” válasz esetén 1 pont jár.  

 

 

11.: egértartó egésztest besugárzásra Súlyszám: 0,1 

 

Ajánlatkérő a „egértartó egésztest besugárzásra” értékelési szempont esetében azt vizsgálja, 

hogy a megajánlott termék rendelkezik-e, ha igen hány darab egésztest besugárzásra alkalmas 

egértartóval. 

 

Kérjük, hogy a felolvasólap III.11. pontjában szíveskedjenek megadni, hogy a hány darab 

egésztest besugárzásra alkalmas egértartóval biztosítását vállalják. A darabszámot 

értelemszerűen egész számban kell megadni.  
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Az egésztest besugárzásra alkalmas egértartók darabszámára vonatkozó megajánlás „0” darab 

is lehet, ebben az esetben az ajánlattevő nem köteles egésztest besugárzásra alkalmas 

egértartót szállítani. 3 vagy annál több mennyiségű egésztest besugárzásra alkalmas 

egértartók vállalása esetén ajánlatkérő a részszemponton belül adható maximális pontszámot 

adja. 

 

A pontszámok kiosztása az alábbiak szerint történik: 

 

Ajánlatkérő számára előnyösebb a több egésztest besugárzásra alkalmas egértartó szállítása, 

így az ajánlatok összehasonlításakor a legmagasabb értéket megajánló ajánlattevő kapja a 

maximális pontot a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet a következő képlet szerint: 

 

 

  
          

         
                      

 

ahol 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax: a pontskála felső határa 

Pmin: a pontskála alsó határa 

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlati tartalmi elem 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

13. Elbírálás határideje  
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 65. § (1) bekezdésének megfelelően bírálja el és az eljárás 

eredményére vonatkozó döntéséről a Kbt. 77. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint 

értesíti valamennyi ajánlattevőt.  

 

14. Szerződéskötés  
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel a szállítási szerződést a Kbt. 131. § (6) bekezdésében 

foglaltak szerint köti meg, figyelemmel a Kbt. 131. § (7) bekezdésében foglaltakra is. 

 

15. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján projekttársaság 

létrehozását. 

 

16. Ajánlatkérő az ajánlattételt nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához. 

 

17. Az ejárás során irányadó idő: A felhívásban és dokumentációban, továbbá a 

közbeszerzési eljárás során az Ajánlatkérő által valamennyi órában megadott határidő 

magyarországi helyi idő szerint értendő (a www.pontosido.hu weboldal Budapesti idő adata 

alapján) 

 

18. 14/2016. (V. 25.) MvM rendelet 6. § (7) bekezdése szerinti információk: 
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Márton Zsuzsanna 

Lajstromszáma: 00244 

Levelezési címe: Márton & Társa Ügyvédi Iroda, 1450 Budapest., Pf. 163. 

e-mail címe: martonzs@nemesui.hu 
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                                                      II. 

 
MŰSZAKI LEÍRÁS 

 

 

 

Az OKK – Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Igazgatósága egy 

röntgenbesugárzáson alapuló kis állatok (egér, patkány, stb) és sejtkultúrában növő sejtek 

besugárzására alkalmas, új (mások által használatba még nem vett) besugárzó berendezést 

kíván vásárolni. A készülék olyan sugárvédelmi követelményekkel kell, hogy 

rendelkezzen, hogy ne igényeljen speciális helyiségben való elhelyezést.  
 

A beszerzés magában foglalja: 

- a szükséges engedélyek ajánlattevő általi rendelkezésre bocsátását 

- a készülék OKK – Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató 

Igazgatósága telephelyére való leszállítását, üzembe helyezését, próbaüzemet. 

- a teljesítést követő minimum 12 hónapos ingyenes karbantartást, beleértve a felmerülő 

anyag- és fogyóeszköz költségeket, és az esetleges hibaelhárítással kapcsolatos 

minden költséget is 

- minimum 1 éves jótállást, és szervízellátást 

- Az adásvételi szerződés keretein belül az ajánlattevőnek biztosítania kell készülék 

sikeres üzembe helyezését követően a berendezés használatának oktatását az OKK 

OSSKI telephelyén az OKK-OSSKI 5 munkatársa részére  
 

Az ajánlatevőnek vállalnia kell az adásvételi szerződés megkötésétől számítva legalább 10 

éven keresztül tartalék alkatrész biztosítását. 

 

Az ajánlatkérő a teljes beszerzésre a Közbeszerzési Dokumentumok (Általános információk) 

I.12.2. pontjában is rögzített ajánlati árral megegyező (nettó 63 779 527,-Ft) fedezettel 

rendelkezik, ezért – a meghatározott keretösszegen belül –, a lehető legjobb konfiguráció 

megvásárlása érdekében a készülék specifikációja bontásra került.  

 

Az ajánlatkérő által beszerezni kívánt készüléknek egyrészt meg kell felelni az alábbi II.1. 

táblázatban  részletezett valamennyi műszaki – szakmai minimumkövetelménynek. Ezeket a 

minimumkövetelményeket minden megajánlott konfigurációnak (alapkonfiguráció) 

minimálisan teljesítenie kell. 

 

A II.2. táblázat tartalmazza az Ajánlatkérő további olyan elvárásainak részletezését, amelyek 

teljesítése az ajánlattevő ajánlatától függ. Amennyiben az ajánlattevők olyan terméket 

ajánlanak meg, amelyek a II.2. pontban meghatározott tulajdonságokkal (felsoroltak közül 

eggyel, vagy többel, esetleg mindegyikkel) rendelkeznek, azt az ajánlatkérő a Közbeszerzési 

Dokumentumok (Általános információk) I.11.2. pontjában meghatározottak szerint értékeli.  

 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az ajánlatkérő által rögzített ajánlati ár fedezetet kell, 

hogy nyújtson az ajánlatkérő minimumkövetelményekben meghatározott előírásainak 

teljesítésére, valamint az ajánlattevők által vállalt (II.2. táblázatban részletezett) kiegészítő 

feltételek biztosítására is. 
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II.1. táblázat: Alapkonfiguráció minimum paramétereinek részletezése(műszaki 

minimumkövetelmények) : 

  

1. A készülék alkalmas kisállatok (egér, patkány, stb) és sejtkultúrák besugárzására 

2. A készülék biztosít állítható besugárzási távolságot; 

3. A készülék lehetőséget nyújt cserélhető, dózis teljesítményt beállító, szabályozó szűrők 

behelyezésére;   

4. Az alapkonfigurációhoz biztosított olyan dózisteljesítményt befolyásoló szűrő / szűrő 

kombináció, amelynek névleges felezőréteg vastagsága megfelel HVL  =  1 mm Cu-nak;  

5. A készülék alapkonfigurációjához biztosított olyan dózisteljesítményt befolyásoló szűrő / 

szűrő kombináció, amelynek névleges felezőréteg-vastagsága HVL = 3,5 mm Cu vagy több; 

6. A készülék lehetőséget nyújt vékony csövek, kábelek sugártérbe, besugárzó kamrába 

vezetésére; 

7. A besugárzási kamra minimális méretei: szélesség: 40 cm; mélység: 40 cm; magasság: 55 

cm 

8. A hálózati tápfeszültség ellátás: 200-240 VAC, 50 Hz 

9. A nagyfeszültségű generátor maximális kimeneti feszültsége: legalább 220 kV 

9. A röntgencső minimálisan beállítható legnagyobb csőfeszültsége legalább 220 kV 

11. A röntgencső szűrő nélküli dózisteljesítménye minimum 10 Gy/perc 

12. A röntgen cső megfelelő szűrővel állítható 5 Gy/perc, vagy nagyobb dózisteljesítményre a 

csőhöz legközelebbi besugárzási pozícióban, és állítható megfelelő szűrővel 0,06 Gy/perc (60 

mGy/perc), vagy kisebb dózisteljesítményre a csőhöz legtávolabbi besugárzási pozícióban 

13. A készülék lehetőséget nyújt operátor általi állíthatóságra és a feszültség állíthatósága 10 

kV felett minimum 1 kilovoltonként, és az áramerősség állíthatósága 1 mA felett minimum 1 

milliamperenként, és az expozíciós idő állíthatósága 1 és 6000 másodperc között 1 

másodpercenként  

14. A készülék lehetőséget nyújt programozható beállításokra.  

15. A készülék rendelkezik érintőképernyős kontroll panellel. 

 

II.2. Kiegészítő lehetőségek részletezése  
 

1. Lehetőség rtg. kép készítésére  

2. Lehetőség lumineszcens képalkotásra 

3. Lehetőség kép vezérelte (image guided) terápiás besugárzásra  

4. Állítható kollimátor  

5. Besugárzási dózis mérése, a leadandó dózis beállíthatósága 

6. minimum 12 hónapos ingyenes karbantartást és garanciális szervízellátás (jótállás) 

kiterjesztése 

7. Motor vezérelte polcmagasság állítás a besugárzó kamrában 

8. A kötelezően vállalandó 2 db sugárzás dózisteljesítményét beállító szűrőkön kívül 

további szűrők felajánlása  

 

9 Az alapkövetelményekben meghatározott besugárzási kamra méretnél 

 minden irányban legalább 10 cm-el nagyobb kamra 

10. Fantom dózisméréshez, beállításhoz 

11. Egértartó egésztest besugárzásra 
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III. 

 

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 

(Tervezet) 

 

amely egyrészről 

 

a neve vagy megnevezése: * nyertes ajánlattevő adatai 

cím, székhely: * nyertes ajánlattevő adatai 

adószám: * nyertes ajánlattevő adatai 

bankszámlaszám (pénzforgalmi számla száma): * nyertes ajánlattevő adatai 

számlavezető pénzintézet neve: * nyertes ajánlattevő adatai 

képviseletében eljáró személy neve vagy megnevezése: * nyertes ajánlattevő adatai 

képviselő eljáró személy elérhetősége: * nyertes ajánlattevő adatai 

nyilvántartó cégbíróság neve: * nyertes ajánlattevő adatai 

cégjegyzékszám: * nyertes ajánlattevő adatai 

mint eladó (a továbbiakban: „Eladó”, együttesen: „Szerződő Felek”) 

 

másrészről 

 

az Országos Közegészségügyi Központ 

székhely: 1097 Budapest Albert Flórián út 2 – 6.  

számlavezető pénzintézet neve: […] 

számlaszám: […] 

adószám: […] 

képviseli: Dr. Pándics Tamás főigazgató főorvos 

mint vevő (továbbiakban: „Vevő”),  

 

1. Preambulum 

 

1.1. Vevő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (továbbiakban: Kbt.) 81. §-a 

alapján nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le „Röntgenbesugárzáson alapuló kisállat – 

besugárzó készülék határidős adásvétele és installálása” tárgyban.  

 

1.2. Vevő a beérkezett ajánlatokat értékelte, elbírálta és a jelen szerződés tárgya szerinti 

készülék szállítására – az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési 

dokumentumokban előírt értékelési szempont alapján – az Eladót jelölte meg nyertes 

ajánlattevőként. 

 

A nyertes ajánlat értékelt elemei a következők: 

 Értékelési szempont: Megajánlás: 

1. lehetőség röntgen kép készítésére …………….(igen/nem) 

2. lehetőség lumineszcens képalkotásra …………….(igen/nem) 

3. lehetőség kép vezérelte (image guided) terápiás 

besugárzásra 

…………….(nem, 

biolumineszcens, CT) 

4. állítható kollimátor …………….(igen/nem) 

5. besugárzási dózis mérése, a leadandó dózis 

beállíthatósága 

…………….(igen/nem) 

6. Jótállási időtartam kiterjesztése …………….. hónap 
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7. motor vezérelte polcmagasság állítás a besugárzó 

kamrában 

…………….(igen/nem) 

8. további szűrők biztosítása ……………..db  

9. Az alapkövetelményekben meghatározott 

besugárzási kamra méretnél minden irányban 

legalább 10 cm-el nagyobb kamra 

szélesség: ………..cm 

mélység: …………cm 

magasság: ……….cm 

10. fantom dózisméréshez, beállításhoz ……………. 

(nem/egérfantom/egér+pat

kányfantom) 

11. egértartó egésztest besugárzásra …………….(db) 

 

1.3. A közbeszerzési eljárást megindító felhívás, az ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatásai (adott 

esetben), Eladó által benyújtott ajánlat (a továbbiakban: Ajánlat), hiánypótlás (adott esetben), 

felvilágosítás (adott esetben) a jelen szerződés részét képezik, és a Szerződő Felekre kötelező 

érvényűek, függetlenül attól, hogy ezek fizikai értelemben jelen szerződéshez nem kerülnek 

csatolásra. 

 

1.4. Mivel a közbeszerzési eljárásban a nyertes gazdálkodó szervezetek közös ajánlatot 

nyújtottak be, ezért a jelen szerződésből eredő jogok egyetemlegesen illetik meg őket, és a 

kötelezettségek tekintetében is egyetemlegesen kell helytállniuk. Felek már most rögzítik, hogy 

a Vevő által bármelyik nyertes gazdálkodó szervezethez intézett nyilatkozat valamennyiükkel 

közöltnek tekintendő.
1
 

 

2. A szerződés tárgya 

 

2.1. Eladó eladja, a Vevő megvásárolja a jelen szerződés tárgyát képező, a közbeszerzési 

dokumentumokban és az Eladó ajánlatában meghatározott röntgenbesugárzáson alapuló, kis 

állatok (egér, patkány, stb.) és sejtkultúrában növő sejtek besugárzására alkalmas besugárzó 

készüléket (a továbbiakban: „Készülék”). 

 

2.2. A szerződés tárgyát képezi továbbá a 2.1. pont szerinti Készülék Vevő 1221 Budapest, 

Anna u. 5. szám alatti telephelyére (teljesítés helye) történő szállítása, üzembe helyezése 

(installálását), a rendeltetésszerű használathoz szükséges engedélyek beszerzése. Eladó 

feladatát képezi továbbá, hogy a próbaüzem alatt a berendezés használatát a Vevő öt 

munkatársa részére betanítja. 

 

2.3. Az Eladó által szállítandó Készüléknek és tartozékainak meg kell felelnie a közbeszerzési 

dokumentumokban rögzített minimum-követelményeknek (műszaki –szakmai alkalmassági 

minimumkövetelmény) és rendelkeznie kell az Eladó ajánlatában (az értékelési 

szempontoknál) megajánlott kiegészítő tulajdonságokkal.  

 

3. Vételárra vonatkozó rendelkezések 

 

3.1. A jelen szerződés 2. pontjában meghatározottak teljesítéséért az Eladót összesen nettó 

63 779 527 Ft + 27 % ÁFA, azaz nettó hatvanhárommillió- hétszázhetvenkilencezer - 

ötszázhuszonhét Forint + 27 % ÁFA vételár (a továbbiakban: Vételár) illeti meg. 

 

                                                           
1
 Adott esetben, az 1.4. pont kizárólag közös ajánlattétel esetén része az adásvételi szerződésnek.  
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3.2. A Vevő kijelenti, hogy az adásvételi szerződés teljesítéséhez szükséges fedezettel 

rendelkezik.  

 

3.3. A Vételár tartalmazza a szükséges engedélyek beszerzésével, a Készülék szállításával, 

üzembe helyezésével (installálásával), a Készülék átadásával felmerülő összes költséget, 

valamint a teljesítést követő 1 éven keresztül a teljes körű, ingyenes karbantartást és 

szervízellátást, beleértve a felmerülő anyag- és fogyóeszköz költségeket, és az esetleges 

hibaelhárítással kapcsolatos minden költséget is. 

 

3.4. A Vevő a Vételáron felül további ellenszolgáltatás megfizetésére semmilyen jogcímen 

sem köteles. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a nettó Vételárat kötöttnek tekinti, és azt 

semmilyen jogcímen nem módosíthatja. 

 

4. Fizetési feltételek 

 

4.1.  A Vevő előleget nem fizet, Eladó részszámlát nem állíthat ki.  

 

4.2. A Vevő a szerződésszerű szállítást és a sikeres próbaüzemet követően a 3.1. pontban 

meghatározott ellenérték megfizetését vállalja, amelyet Eladó számlája és teljesítésigazolása 

alapján, 30 napon belül, banki átutalással egyenlít ki a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdései, az 

Art. 36/A. §, és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése előírásai betartása mellett. 

 

4.3. Fizetési késedelem esetén a Vevőtől a késedelembe esés idején érvényes Ptk. 6:155. § (1) 

bekezdés szerinti késedelmi kamat igényelhető.  

 

4.4. A számlához csatolni kell a szállítólevelet, a Készülék átadás - átvételéről szóló 

bizonylatot, a sikeres próbaüzem megtörtént igazoló jegyzőkönyvet, amelynek tartalmaznia 

kell a Készülék használatára betanított munkatársak névsorát. 

 

4.5. A teljesítés igazolására az OKK Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató 

Igazgatóság vezetője jogosult. A teljesítés igazolásának alapját a sikeres próbaüzemről felvett 

jegyzőkönyv képezi. 

 

 

5. Teljesítési határidő, szállítási feltételek 

 

5.1. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a Készüleket a Ptk. 6:257-271. §-ában foglalt 

feltételekkel, fuvarozó közreműködésével leszállítja, üzembe helyezi, a próbaüzemet 

lefolytatja a szerződés megkötéstől számított 120 naptári napon belül. 

 

5.2. Az Eladó a Készülék és tartozékai tervezett szállítását legalább 5 naptári nappal 

megelőzően e-mail vagy telefax értesítést küld Vevő részére, melyben az alábbi adatokat 

közli: 

- a leszállítandó Készülék és tartozékai megnevezése, 

- a csomag(ok) száma, mérete, és tömege (bruttó, nettó), 

- a csomagolás módja, 

- a Készülék és tartozékai lerakásához szükséges munkaeszköz megnevezése 

 

5.3. A szállítmány útvonalának biztosításához, annak tartalma lerakodásához szükséges 

valamennyi eszköz és hatósági engedély biztosítása Eladó feladata. 
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5.4. Vevő a fenti értesítés kézhezvételétől számított 48 órán belül visszaigazolást küld a 

Megrendelőnek arról, hogy a szállítmányt milyen időpontban fogadja. A fentiekkel 

összhangban Eladó a Vevő előzetes írásos visszaigazolása hiányában, illetve a 

visszaigazolásban megjelölt időponttól eltérően csak akkor jogosult szállítani, ha Vevő 

visszaigazolási kötelezettségének 5 naptári napon belül nem tesz eleget, vagy a visszaigazolt 

időpont eltér a szállítás tervezett időpontjáról. 

 

5.5. Vevő szállítási időpontot tartalmazó visszaigazolását követően és a szállítmány útnak 

indítását megelőzően Eladó az alábbi információkat köteles Vevővel e-mailen, vagy telefaxon 

közölni: 

- a fuvarozó és a fuvareszköz azonosítására alkalmas pontos megjelölése, 

- a szállítmány megérkezésének várható időpontja, 

- a kereskedelmi számla másolata, 

- a származási bizonyítvány másolata (pld. EUR-1) 

 

5.6. Amennyiben a Vevő jelen szerződésből eredő valamely kötelezettségének teljesítésével 

késedelembe esik, a teljesítési határidő a Vevő késedelmének időtartamával automatikusan 

meghosszabbodik. 

 

6. Csomagolás 

 

6.1. Eladó a Készüléket és tartozékait a szállítás módjának megfelelő csomagolásban szállítja 

le. A csomagon(okon) a megfelelő kezelésre és a tárolásra vonatkozó címkék feltüntetésre 

kerülnek. 

 

6.2. A csomagolási megjelölésen az alábbi adatok szerepelnek – közvetett import esetén: 

- OKK – Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Igazgatóság, 

- a csomag tartalma, 

- a szerződés száma, 

- csomagszám, 

- bruttó és nettó tömeg, 

- szállítási cím (1221 Budapest, Anna út 5.) 

 
 

7. A Készülék átvétele és tárolása 

 

7.1. A Készülék szállítását az Eladó olyan módon köteles megszervezni, hogy a Készülék 

fuvareszközről történő lerakása és teljesítési helyen történő elhelyezése saját költségére 

Szállító kötelezettsége. A leszállított Készülék fuvarozótól történő átvétele és a fuvarozóval 

szemben esetleges kárigények érvényesítése az Eladó kötelezettsége, figyelembe véve a Ptk. 

6:269. §-ában foglalt rendelkezést. 

 

7.2. A fentieknek megfelelően a kicsomagolást – külső sérülés esetét kivéve – a teljesítési 

helyen Eladó szakemberei végzik, vagy ha ez szükséges a kicsomagoláson a teljesítési helyen 

történő elhelyezést megelőzően a Szerződő Felek képviselői jelenlétében kerül sor. A 

kicsomagolás során tapasztalt sérülésekről vagy hiányokról a Szerződő Felek jegyzőkönyvet 

vesznek fel. A megállapított hiányokat és sérüléseket Eladó az üzembe helyezésre előírt 

határidőn belül utánszállítással, vagy cserével saját költségére tartozik orvosolni. 
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7.3. A Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a 5.3. pontban foglaltak szerint leszállított 

Készülék tekintetében biztosítja Eladó számára a fuvareszközből történő lerakáskor a 

rendeltetési helyen való azonnali elhelyezésének és az érintett helyiségek zárhatóságának 

lehetőségét. 

 

8. Szerelés, üzembe helyezés, próbaüzem 

 

8.1. Eladó a Készülék leszállításától számított legkésőbb 5 naptári napon belül elvégzi annak 

üzembe helyezését. 

 

8.2. A jelen szerződés alapján a kárveszély a leszállított Készülék üzembe helyezésével 

egyidejűleg, a Készülék és tartozékai tulajdonjoga a 4.2. pontban foglalt vételár maradéktalan 

kiegyenlítésével egyidejűleg száll át a Vevőre. 

 

8.3. Eladó és Vevő a köteles a Készülék üzembe helyezéséről jegyzőkönyvet felvenni. A 

jegyzőkönyv tartalmazza az üzembe helyezett Készülék tartozékainak tételes jegyzékét, az 

azokon fellehető esetleges külsérelmi nyomokat, valamint a Készülék paramétereinek a 

Szerződő Felek képviselői beméréséről készült adatokat. 

 

8.4. E jegyzőkönyv felvételének időpontjától számított 15 naptári nap időtartamban 

próbaüzemre kerül sor. A próbaüzem befejezésekor a sikeres próbaüzemről, illetve a 

próbaüzem alatti eseményekről a Szerződő Felek jegyzőkönyvet vesznek fel. 

 

8.5. A Megrendelő a Készüléket a sikeres próbaüzemről felvett jegyzőkönyv időpontjában a 

veszi át. 

 

8.6. A próbaüzem abban az esetben sikeres, ha az üzembe helyezett Készülék tartozékaival 

együtt a próbaüzem alatt valamennyi funkciója 95%-os üzemviteli biztonsággal 

rendeltetésszerű használata alkalmasan üzemel. 

 

8.5. Eladó a Készülék 8.4. pont szerinti, a sikeres próbaüzem tényét rögzítő jegyzőkönyv 

átadásakor köteles 1 példány gépkönyvet és 2 példány magyar és angol nyelvű felhasználói 

kézikönyvet mellékelni. A Készülék jegyzőkönyvi átvételét a fenti dokumentáció hiányában 

Vevő jogosult megtagadni. 

 

8.6. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy az intézet megfelelő szakismerettel rendelkező 5 

munkatársát a Vevő 1221 Budapest, Anna utca 5. szám alatti telephelyén a próbaüzem alatt 

betanítja a Készülék rendeltetésszerű használatára.   

 

 

9. Szerződésszegés és annak jogkövetkezményei 

 

9.1. A jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban Eladó köteles a tőle elvárható legnagyobb 

gondossággal eljárni, és a Vevővel együttműködni. 

 

9.2. Eladó szavatol azért, hogy jelen szerződést határidőben teljesíti, továbbá a jelen szerződés 

teljes időtartama alatt a szerződés teljesítése és Vevő támogatása céljából folyamatosan a 

Vevő rendelkezésére áll, és biztosítja a szerződés minőségi teljesítéséhez szükséges 

szakértelmet, szakemberforrást, és technikai hátteret. 
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9.3. Amennyiben Eladó, ha olyan okból, amelyért felelős, a jelen szerződés szerinti bármely 

kötelezettséget határidőben nem teljesíti, vagy nem a szerződésben foglaltaknak megfelelően, 

hibásan teljesíti vagy késedelmesen teljesíti, a Ptk. 6: 186. § (1) bekezdése alapján késedelmi, 

hibás teljesítési, illetve meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.  

 

9.4. Az Eladó a jelen szerződésben rögzített kötelezettségek késedelmes, hibás, vagy nem 

teljesítése esetén kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik a Vevőnek, az alábbiak szerint: 
 

9.4.1.Késedelmi kötbér: Amennyiben Eladó, ha olyan okból, amelyért felelős, a Készüléket a 

jelen adásvételi szerződés megkötésétől számított 120 naptári napon belül nem adja át, 

késedelmi kötbér megfizetésére köteles, amelynek alapja a nettó vételár, mértéke pedig a 

késedelem 1. napjától a késedelem 30. napjáig naptári naponként 0,7 (azaz hét tized) százalék.  

 

A késedelembe esés kezdő napjának a szerződéskötést követő 121. naptári nap számít. 

Amennyiben a szerződéskötést követő 120. naptári nap munkaszüneti napra esik, úgy a 

késedelembe esés kezdő napjának az a 121. naptári napot követő első munkanap számít. A 

késdelembe esés utolsó napjának a sikeres próbaüzemről felvett jegyzőkönyv időpontját 

megelőző nap minősül.  
 

9.4.2. Meghiúsulási kötbér: Amennyiben az Eladó a szerződést annak megkötésétől számított 

150 naptári napon belül olyan okból, amelyért felelős, nem teljesíti, vagy hibás teljesítés 

esetén a hibát a jótállási határidőben nem javítja ki, és a Vevő a szerződést 14.2. pont szerint 

felmondta, az Eladó egyszeri meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér 

alapja a nettó vételár, mértéke pedig 30 % A meghiúsulási kötbér érvényesítése érdekében a 

felmondás időpontját követő 8 naptári napon belül a Vevő felszólító levelet intéz az Eladóhoz, 

amelyben tájékoztatja az Eladót a meghiúsulási kötbér összegéről, a befizetés határidejéről. 
 

9.4.3 Hibás teljesítési kötbér: Ha az Eladó olyan okból, amelyért felelős, hibásan teljesít, 

hibás teljesítési kötbér megfizetésére köteles. A hibás teljesítési kötbér alapja a hibás 

teljesítéssel érintett részre vonatkozó nettó vételár, mértéke pedig 20 %. A Vevő a hibás 

teljesítési kötbér iránti igényét a jótállási határidő eredménytelen elteltét követő 8 naptári 

napon belül érvényesítheti. A hibás teljesítési kötbér érvényesítése érdekében a Vevő 

felszólító levelet intéz az Eladóhoz, amelyben tájékoztatja az Eladót a hibás teljesítési kötbér 

összegéről, amelyet Eladó a felszólító levél kézhezvételét követő 15 napon belül köteles 

megfizetni. 

 

9.5. A Vevő jogosult a fent meghatározott módon kiszámított kötbér összegét az Eladó 

esedékes számlájába beszámítani, amennyiben a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglalt 

feltételek fennállnak. 

 

 

10. Jótállás (garancia) 

 

10.1. Eladó a jelen szerződés alapján leszállításra kerülő Készülékre annak a 7.2 pont szerinti 

próbaüzemet követő jegyzőkönyv átadása dátumától számított „…” hónap2 jótállást vállal a 

Ptk. 6:171. §-173. §-ai szerint.  
 

10.2. A jótállás magában foglalja az árunak a gyártó által előírt folyamatos karbantartási 

munkáinak díjmentes ellátását is, a jótállási időn belül valamennyi szerviz – fogyóanyag és 

                                                           
2
 Az ajánlattevő ajánlata szerint kerül kitöltésre. Minimális garanciális időtartam 12 hónap.  
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alkatrész biztosításával együtt. A jótállás ideje alatt a garanciális szerviz tekintetében a 

Szállító díj- és /vagy költségigényt Vevővel szemben nem támaszthat. 

 

10.3. Amennyiben a jótállási idő alatt a Készülék meghibásodik, és a specifikációban szereplő 

bármely funkciója nem használható, a használaton kívüli idővel megnövekszik a jótállási idő 

 

10.4. A jótállási idő alatti meghibásodást Eladó kapcsolattartójánál (11..3. pont) e-mailben, 

faxon kell bejelenteni.   

 

Eladó köteles a hibafelmérést a bejelentéstől számított 24 órán belül elvégezni. A javítást a 

hiba bejelentésétől számítva, hazai szakember által elhárítható hiba esetén 2 munkanapon 

belül, külföldi szakember igénybe vétele esetén 5 munkanapon belül el kell végezni. 

 

A javítási határidő alkatrész hiányra hivatkozva sem haladhatja meg hazai szakember által 

elhárítható hiba esetén 2 munkanapot, külföldi szakember igénybe vétele esetén az 5 

munkanapot. 

 

Eladó köteles a javítást az OKK Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató 

Igazgatóság telephelyén elvégezni, amelyhez megfelelő felkészültségű magyarul vagy angolul 

beszélő szakember biztosítását vállalja.  

 

10.5. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy az Készülékhez szükséges alkatrészeket a 

szerződés teljesítésétől számított legalább 10 évig biztosítja. 

 

 

11. Kapcsolattartás 

 

11.1. Szerződő Felek a jelen szerződésben foglalt valamennyi hivatalos értesítést - vagy más 

közlést - írásban kötelesek megküldeni a másik Szerződő Félnek vagy személyes 

kézbesítéssel, vagy postán ajánlott küldeményként, illetve telefaxon vagy e-mail-en.   

  

11.2. Vevő kapcsolattartója:  

 név: …………………………………………………………  

 értesítési cím: ……………………………………………… 

 tel. . …………………………………………………………  

  e-mail: ……………………………………………………… 

 

11.3. Eladó kapcsolattartója: 

 név: ………………………………………………………... 

 értesítési cím: ……………………………………………… 

 tel. : ………………………….……………………………...  

 fax: ………………………………………………………….   

 e-mail:……………………………………………………… 

11.4. Szerviz elérhetősége: 

 név: ………………………………………………………... 

 értesítési cím: ……………………………………………… 

 tel. : ………………………….……………………………...  

 fax: ………………………………………………………….   

 e-mail:……………………………………………………… 
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11.4. Jelen pontban meghatározott személyek vagy elérhetőségekben bekövetkező változás 

esetén a Szerződő Felek kötelesek haladéktalanul írásban értesíteni egymást.  

 

 

12. Vis maior 

 

12.1. Vis Maior bármely olyan előre nem látható, elkerülhetetlen és elháríthatatlan, egyik 

Szerződő Félnek sem felróható rendkívüli esemény, amely miatt az egyik Szerződő Fél, vagy 

a Szerződő Felek nem tudják megkezdeni, folytatni, teljesíteni kötelezettségeiket.  

  

12.2.Vis Maior esemény bekövetkezésekor az érintett Szerződő Félnek írásban haladéktalanul 

közölnie kell a másik Szerződő Féllel az esemény körülményeit, okát, várható időtartamát, 

továbbá a megtett és a tervezett szükséges intézkedéseket. A haladéktalan írásbeli közlési 

kötelezettség a Vis Maior esemény hatásainak felszámolása, elmúlása után is terheli az 

érintett Szerződő Felet. Bármely Vis Maior esemény bekövetkezte nem szünteti meg a 

Szerződő Felek azon kötelezettségét, hogy az Eladó által teljesített és Vevő által igazolt 

teljesítés jelen szerződés szerinti ellenértékére vonatkozó számla a Szerződő Felek között 

elszámolásra vagy kiegyenlítésre kerüljön. Az érintett Szerződő Fél köteles minden ésszerű 

erőfeszítést megtenni annak érdekében, hogy szerződéses kötelezettségeinek teljesítését 

ésszerű időn belül folytathassa, vagy olyan lehetséges teljesítési módot találjon, amelyet a Vis 

Maior nem gátol. Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a teljesítési határidő a Vis Maior 

időtartamával meghosszabbodhatnak.  

 

 

13. Alvállalkozói szerződések 

 

13.1. Az Eladó a jelen adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg bejelenti, hogy a jelen 

adásvételi szerződés teljesítésében a következő alvállalkozó(ka)t veszi igénybe: …… / Az 

Eladó a jelen adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg bejelenti, hogy a jelen adásvételi 

szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe alvállalkozót.3  

 

13.2. Az Eladó nyilatkozik arról is, hogy a 13.1. pontban megjelölt, általa igénybe venni 

kívánt alvállalkozó(k) nem áll(nak) kizáró okok hatálya alatt. (adott esetben) 

 

13.3. Az Eladó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Vevőnek minden további, 

a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt 

nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok 

hatálya alatt. 

 

13.4. Az eljárás során a Vevő által bemutatott valamely szervezet vagy szakember 

bevonásától nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha az érintett szerződés sajátos tulajdonságait 

figyelembe véve az adott személy (szervezet) igénybevétele a közbeszerzési eljárásban az 

ajánlatok értékelésekor meghatározó körülménynek minősült. Ilyen esetben csak a jogutódlás 

olyan eseteiben változhat a bevont szervezet, ha az új szervezet az értékeléskor figyelembe 

vett minden releváns körülmény - különös tekintettel a 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti 

esetben az értékelt személyi állomány - tekintetében az eljárásban bemutatott szervezet 

jogutódjának tekinthető. Az értékeléskor meghatározó szakember személye csak az 

ajánlatkérő hozzájárulásával és abban az esetben változhat, ha az értékeléskor figyelembe vett 

                                                           
3
 A 13.1. pont a Kbt. 138. § (3) és (4) bekezdéseiben foglaltakra figyelemmel kerül kitöltésre. .  
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minden releváns körülmény tekintetében az értékelttel egyenértékű szakember kerül 

bemutatásra.  

 

 

14. A szerződés megszűnése, megszüntetése 

 

14.1. A jelen szerződés a Szerződő Felek teljesítésével, illetve a szerződés időtartamának a 

lejártával szűnik meg. A jelen szerződés időbeli hatálya a megkötésétől számított …. 
4
hónapig 

tart.  

 

14.2. A Vevő felmondással, egyoldalúan megszüntetheti a szerződést, ha az Eladó a 

szerződést annak megkötésétől számított 150 napon belül a neki felróható vagy érdekkörében 

felmerült okból nem teljesíti, vagy hibás teljesítés esetén a hibát a jótállási határidő 

eredménytelen elteltét követő 30 naptári napon belül nem javítja ki.  

 

14.3. A Vevő a Kbt. 143. § (2) bekezdésben foglaltak alapján köteles a szerződést 

felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a szerződés megkötését 

követően jut tudomására, hogy a Szerződő Fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során 

kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 

 

14.5. A Vevő a Kbt. 143. § (3) bekezdésben foglaltak alapján jogosult és egyben köteles a 

szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a 

szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon –, ha  

a) az Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 

valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 

tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; 

b) az Eladó ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, 

amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 

 

 

 

15. Vegyes és záró rendelkezések 
 

 

15.1. Szerződő Felek tudomásul veszik egyrészt, hogy a költségvetési pénzeszközök 

felhasználásának ellenőrzéséről szóló 2190/2002. (VI.21.) Korm. határozat szerint az Állami 

Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal is jogosult a rendelkezésükre 

bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződésszerű felhasználását ellenőrizni, másrészről az 

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

törvény 26.-27.§-a alapján a szerződés tartalmáról valló tájékoztatást nem lehet megtagadni 

üzleti titok címén.  

 

15.2. Az Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő a jelen szerződést a Kbt. 31. § (1) bekezdés e) 

pontja értelmében köteles honlapján közzétenni.  

 

15.3. Eladó a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontja értelmében vállalja, hogy a szerződés 

teljesítése során nem fizethet ki, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben 

olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek 
                                                           
4
 A jótállási időtartamtól függően, az ajánlat alapján kerül kitöltésre. 
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nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek az Eladó adóköteles 

jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

 

15.4. Eladó a Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontja értelmében vállalja, hogy a szerződés 

teljesítésének időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé tenni. 

Az Eladó – a megismerhetővé tételre vonatkozó kötelezettsége mellett – a szerződés 

időtartama alatt írásban köteles tájékoztatni a Vevőt minden, a tulajdonosi szerkezetében 

bekövetkezett változásról, a megváltozott és az új adatok, valamint a változás hatályának 

megjelölésével. Az Eladó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt haladéktalanul 

írásban köteles a Vevőt értesíteni a Kbt. 143. § (3) bekezdésében megjelölt ügyletekről. 

 

15.5. Jelen adásvételi szerződés a Kbt. 141. §-ában foglaltak szerintmódosítható.. 

 

15.6. A Szerződő Felek a közöttük felmerülő vitás kérdéseket békés úton rendezik. Az 

esetleges jogviták elbírálására, értékhatártól függően, alávetik magukat a hatáskörrel 

rendelkező illetékes bíróság, illetőleg törvényszék eljárásának. 

 

15.7. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013 évi V. törvény (Ptk.), a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. törvény (Kbt.), és 

a szerződés tárgyára vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezések irányadók. 

 

15.8. A jelen szerződés „…” példányban készült, amelyből „…” példány az Eladót, „…” 

példány a Vevőt illeti meg. 

 

Alulírott Szerződő Felek a jelen szerződést elolvastuk, a tartalmát együttesen 

értelmeztük, s azt, mint akaratunkkal mindenben megegyező jognyilatkozatot helybenhagyó 

hatállyal írjuk alá. 

 

Országos Közegészségügyi Központ […]*nyertes ajánlattevő neve 

[…], 2016. […] hó […]. napján  

Aláírás: 

 

……………………………. 

Képviseli: […] 

 

P.H. 

 

[...], 2016. […] hó […]. napján  

Aláírás: 

 

…………………………………. 

Képviseli: […] 

 

P.H. 

 

Vevő Eladó 

 

Pénzügyi ellenjegyzés:  

___________________ 

   Pénzügyi ellenjegyző 

Budapest, 2016. __________ hó __ nap                                               
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IV. 

 

IRATMINTÁK 

 
Az ajánlatkérő - az ajánlattétel könnyítése érdekében – iratmintákat készített, amelyek 

felhasználását javasolja az ajánlattevőknek. Az iratminták helyett azoknak tartalmilag 

mindenben megfelelő más okirat is mellékelhető 
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1.  számú iratminta  

 

BORÍTÓLAP 

 

Ajánlatkérő neve, az eljárás száma és 

tárgya: 

 

Országos Közegészségügyi Központ  

_______/2016 
„Röntgenbesugárzáson alapuló kisállat – 

besugárzó készülék határidős adásvétele és 

installálása” 

Az ajánlattevő (közös ajánlattétel 

esetén: Ajánlattevők) pontos neve: 

 

 

Címe: 

 

 

Telefonszáma: 

 

 

Telefax száma: 

 

 

E-mail címe: 

 

 

A cég cégjegyzék száma: 

 

 

Cégbírósága: 

 

 

Statisztikai számjele: 

 

 

Adószáma: 

 

 

Uniós adószáma: 

 

 

A cég Kkv tv. szerinti minősítése: 

 

 

A számlát vezető bank neve és számla 

száma: 

 

A tárgyban érintett kapcsolattartó 

személy neve: 

 

A tárgyban érintett kapcsolattartó 

mobil száma: 

 

A tárgyban érintett kapcsolattartó 

telefax száma: 
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2.  számú iratminta  

 

FELOLVASÓLAP 
 

I. Ajánlatkérő neve: Országos Közegészségügyi Központ  

Eljárás tárgya: „Röntgen- besugárzáson alapuló kisállat – besugárzó készülék 

határidős adásvételes és installálása” 

 

II. Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén Ajánlattevők) neve, címe, (székhelye)
5
:  

 

…………………………………………………………………………………….. 

 

III. Értékelésre kerülő adatok 

 

 Értékelési szempont: Megajánlás: 

1. lehetőség röntgen kép 

készítésére 

…………….(igen/nem) 

2. lehetőség lumineszcens 

képalkotásra 

…………….(igen/nem) 

3. lehetőség kép vezérelte (image 

guided) terápiás besugárzásra 

…………….(NEM / BIOLUMINESZCENS / CT) 

4. állítható kollimátor …………….(igen/nem) 

5. besugárzási dózis mérése, a 

leadandó dózis beállíthatósága 

…………….(igen/nem) 

6. Jótállási időtartam …………….. hónap 

7. motor vezérelte polcmagasság 

állítás a besugárzó kamrában 

…………….(igen/nem) 

8. további szűrők biztosítása ……………..db  

9. Az alapkövetelményekben 

meghatározott besugárzási 

kamra méretnél minden 

irányban legalább 10 cm-el 

nagyobb kamra 

szélesség: ………..cm 

mélység: …………cm 

magasság: ……….cm  

10. fantom dózisméréshez, 

beállításhoz 

………………………… 

(NEM/EGÉRFANTOM/EGÉR+PATKÁNYFANTOM) 

11.. egértartó egésztest 

besugárzásra 

………………..db 

 

 

IV. Megajánlott készülék elnevezése: ……………………………………………………… 

 

Dátum 

 

           

                                                                                         ……………………………… 

         cégszerű aláírás 

 
                                                           
5
 

 Közös ajánlattevők esetén minden ajánlattevő neve és székhelye felsorolandó! 
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3. számú iratminta  
 

 

 

NYILATKOZAT AZ ELEKTRONIKUS FORMÁTUMÚ 

AJÁNLATRÓL  

 
 

Alulírott …………………………, mint a ………………………………………… (név, 

székhely) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője az Országos Közegészségügyi 

Központ ajánlatkérő által indított „Röntgen-besugárzáson alapuló kisállat – besugárzó 

készülék határidős adásvétele és installálása” tárgyú közbeszerzési eljárás során kijelentem, 

hogy a társaságunk által elektronikus formában is benyújtott ajánlat (jelszó nélkül olvasható, 

de nem módosítható) példánya a papír alapú eredeti példánnyal megegyezik. 

 

 

Dátum 

 

 

…………………………………… 

        cégszerű aláírás 
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4/a.  számú iratminta  
 

 

NYILATKOZAT A KBT. 66. § (6) BEKEZDÉSE 

VONATKOZÁSÁBAN
6
  

 

Alulírott …………………………, mint a ………………………………………… (név, 

székhely) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője az Országos Közegészségügyi 

Központ ajánlatkérő által indított, „Röntgen- besugárzáson alapuló kisállat – besugárzó 

készülék határidős adásvétele és installálása” tárgyú közbeszerzési eljárás során nyilatkozom, 

hogy  

 

1. a közbeszerzésnek az alábbi a része(i) teljesítéséhez veszünk igénybe alvállalkozót:  

  

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

 

2. az 1. pont szerinti részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor  

már ismert alvállalkozókat az alábbiak szerint jelöljük meg:
7  

 

Neve, székhelye  

Postacíme  

Telefon-, és fax száma  

Közbeszerzésért felelős 

személy neve 
 

E-mail címe  

Közbeszerzés része, 

amelynek teljesítésében az 

alvállalkozó(k) közre fog 

működni 

 

 

 

vagy 

 

2. az 1. pont szerinti részek tekintetében igénybe venni kívánt alvállalkozók az ajánlat 

benyújtásakor nem ismertek.  

 

Dátum 

 

 

…………………………………… 

        cégszerű aláírás 

                                                           
6
 Közös ajánlattétel esetén ajánlattevőnként külön – külön kell kitölteni és benyújtani.  

7
 Az alvállalkozók számától függően többszörözhető a 2. pont. első része 
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4/b.  számú iratminta  

 

 

NYILATKOZAT A KBT. 66. § (6) BEKEZDÉSE 

VONATKOZÁSÁBAN  

 

 

Alulírott …………………………, mint a ………………………………………… (név, 

székhely) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője az Országos Közegészségügyi 

Központ ajánlatkérő által indított, „Röntgen-besugárzáson alapuló kisállat – besugárzó 

készülék határidős adásvétele és installálása” tárgyú közbeszerzési eljárás során nyilatkozom, 

hogy a közbeszerzés teljesítéséhez nem veszünk igénybe alvállalkozót.  

 

 

 

Dátum 

 

 

…………………………………… 

        cégszerű aláírás 
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5.  számú iratminta  

 

NYILATKOZAT A KBT. 66. § (2) BEKEZDÉSE 

VONATKOZÁSÁBAN
8
 

 
…………………………, mint a ………………………………………… (név, székhely) 

ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az Országos 

Közegészségügyi Központ ajánlatkérő által indított, „Röntgen - besugárzáson alapuló kisállat 

– besugárzó készülék határidős adásvétele és installálása” tárgyban meghirdetett 

közbeszerzési eljárásban társaságunk részt kíván venni. 

 

Ajánlatunkat az ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentumok szerint állítottuk össze, és 

az azokban foglalt ajánlattételi feltételeket elfogadjuk. 

 

Kijelentjük, hogy nyertességünk esetén készek vagyunk az ajánlatunk tartalma, az ajánlati 

felhívás és közbeszerzési dokumentumok feltételei, továbbá a közbeszerzési 

dokumentumokban közzétett adásvételi szerződést aláírni, az abban rögzített 

kötelezettségeinket maradéktalanul teljesíteni. 

 

Ajánlatunk elfogadása esetén a szerződéstervezetben foglaltakat teljes egészében elfogadjuk 

és a feladatot a szerződéstervezetben foglaltaknak megfelelő módon teljesítjük, a Kbt. 135. §-

ban foglaltak tudomásul vétele mellett. 

 

 

Dátum 

 

 

…………………………………… 

        cégszerű aláírás 

                                                           
8
 Ajánlattevőnek, közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevőnek alá kell írnia! 
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6.  számú iratminta  
 

NYILATKOZAT 

 KKV. VONATKOZÁSÁBAN
9

 

 

 

Alulírott …………………………, mint a ………………………………………… (név, 

székhely) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője az Országos Közegészségügyi 

Központ ajánlatkérő által indított, „Röntgen - besugárzáson alapuló kisállat – besugárzó 

készülék határidős adásvétele és installálása” tárgyú közbeszerzési eljárás során kijelentem, 

hogy társaságunk 

 

a.) a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 

3. §-a szerint  

 

□ mikrovállalkozásnak 

 

□ kisvállalkozásnak 

 

□ középvállalkozásnak minősül. 

 

 

b.) nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi 

XXXIV. törvény hatálya alá.  

 

Dátum 

 

 

…………………………………… 

        cégszerű aláírás 

 

                                                           
9
 Amennyiben az ajánlattevő az egységes európai közbeszerzési dokumentum II. rész „A: A gazdasági szereplőre 

vonatkozó információk” fejezet, Általános Információk  első rovatában szereplő kérdésre – „A gazdasági 

szereplő mikro-, kis- vagy középvállalkozás?” – „nem”-mel válaszol, akkor ezt a nyilatkozatott nem kell 

csatolni. 

A nyilatkozat csatolása esetén a nyilatkozat a) vagy b) pontja töltendő ki. Közös ajánlattétel esetén a 

nyilatkozatot mindegyik ajánlatevő tekintetében külön – külön csatolni kell. 
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7.  számú iratminta  

 

NYILATKOZAT  

AZ IDEGEN NYELVŰ DOKUMENTUMOK FORDÍTÁSÁNAK 

MEGFELELŐSÉGÉRŐL  

 

 

Alulírott …………………………, mint a ………………………………………… (név, 

székhely) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője az Országos Közegészségügyi 

Központ ajánlatkérő által indított, „Röntgen - besugárzáson alapuló kisállat – besugárzó 

készülék határidős adásvétele és installálása” tárgyú közbeszerzési eljárás során kijelentem, 

hogy az általunk csatolt idegen nyelvű dokumentumok magyar nyelvű fordítása az idegen 

nyelvű dokumentumok tartalmával megegyezik, ezért felelősséget vállalunk.  

 

 

 

 

Dátum 

 

 

…………………………………… 

        cégszerű aláírás 
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8.  számú iratminta  

 

 
AZ EGYSÉGES EURÓPAI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 

FORMANYOMTATVÁNYA 

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

vonatkozó információk 

Olyan közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az eljárást megindító felhívást az Európai Unió 

Hivatalos Lapjában tették közzé, az I. részben előírt információ automatikusan beolvasásra 

kerül, feltéve, hogy a fent említett elektronikus ESPD-szolgáltatást
10

 használták az egységes 

európai közbeszerzési dokumentum kitöltéséhez. Az Európai Unió Hivatalos lapjában közzétett 

vonatkozó hirdetmény
11

 hivatkozási adatai: 

A Hivatalos Lap S sorozatának száma [231], dátum [30/11/2016.], [19] oldal,  

A hirdetmény száma a Hivatalos Lap S sorozatban:[2][0][1][6]/S [2 ][3 ][ 1]–[4 ][2 ][ 0][5 ][5 ][ 2] 

Ha az eljárást megindító felhívás nem jelent meg az EU Hivatalos Lapjában, akkor az 

ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek kell kitöltenie az információt, amely 

lehetővé teszi a közbeszerzési eljárás egyértelmű azonosítását. 

Amennyiben nincs előírva hirdetmény közzététele az Európai Unió Hivatalos Lapjában, kérjük, 

hogy adjon meg egyéb olyan információt, amely lehetővé teszi a közbeszerzési eljárás egyértelmű 

azonosítását (pl. nemzeti szintű közzététel hivatkozási adata): [….] 

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

Az I. részben előírt információ automatikusan megjelenik, feltéve, hogy a fent említett ESPD-

szolgáltatást használják az egységes európai közbeszerzési dokumentum létrehozásához és 

kitöltéséhez. Ha nem, akkor ezt az információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie. 

A beszerző azonosítása
12

 Válasz:  

Név:  Országos Közegészségügyi Központ 

Melyik beszerzést érinti? Válasz: árubeszerzés 

A közbeszerzés megnevezése vagy rövid 

ismertetése
13

: 

Röntgen-  besugárzáson alapuló kisállat – 

besugárzó készülék határidős adásvétele, 

installálása 

Az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató 

ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási 

szám (adott esetben)
14

: 

[   ] 

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum minden szakaszában az összes egyéb 

információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie. 

II. rész: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk 

A: A GAZDASÁGI SZEREPLŐRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

Azonosítás: Válasz: 
Név: [   ] 

                                                           
10

 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. 
11

 Ajánlatkérő szervek részére: vagy az eljárást megindító felhívásként alkalmazott Előzetes 

tájékoztató, vagy Szerződési hirdetmény. 

Közszolgáltató ajánlatkérők részére: az eljárást megindító felhívásként alkalmazott Időszakos előzetes 

tájékoztató, Szerződési hirdetmény, vagy a Minősítési rendszer meglétéről szóló hirdetmény 
12

 A vonatkozó hirdetmény I. szakaszának I.1 pontjából átmásolandó információ. Közös közbeszerzés 

esetén kérjük feltüntetni minden résztvevő beszerző nevét. 
13

 Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 és II.1.3 pontját. 
14

 Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 pontját. 
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Héaazonosító szám (uniós adószám), adott 

esetben: 
Ha nincs héaazonosító szám, kérjük egyéb 

nemzeti azonosító szám feltüntetését, adott 

esetben, ha szükséges. 

[   ] 
[   ] 

Postai cím:  [……] 
Kapcsolattartó személy vagy személyek

15
: 

Telefon: 
E-mail cím: 
Internetcím (adott esetben): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Általános információ: Válasz: 
A gazdasági szereplő mikro-, kis- vagy 

középvállalkozás
16

? 
[] Igen [] Nem 

Csak ha a közbeszerzés fenntartott
17

: A 

gazdasági szereplő védett műhely, szociális 

vállalkozás
18

 vagy védett munkahely-teremtési 

programok keretében fogja teljesíteni a 

szerződést? 
Ha igen, 
mi a fogyatékossággal élő vagy hátrányos 

helyzetű munkavállalók százalékos aránya? 
Ha szükséges, kérjük, adja meg, hogy az érintett 

munkavállalók a fogyatékossággal élő vagy 

hátrányos helyzetű munkavállalók mely 

kategóriájába vagy kategóriáiba tartoznak. 

[] Igen [] Nem 
 

 

 

 

 
[…] 
 

 
[….] 
 

Adott esetben, a gazdasági szereplő szerepel-e az 

elismert gazdasági szereplők hivatalos 

jegyzékében, vagy rendelkezik-e azzal 

egyenértékű igazolással (pl. nemzeti 

(elő)minősítési rendszer keretében)? 

[] Igen [] Nem [] Nem alkalmazható 

Ha igen: 
Kérjük, válaszolja meg e szakasz további 

részeit, e rész B. szakaszát és amennyiben 

releváns, e rész C. szakaszát, adott esetben 

töltse ki az V. részt, valamint mindenképpen 

töltse ki és írja alá a VI. részt.  
a) Kérjük, adott esetben adja meg a jegyzék vagy 

 

 

 

 

 

 
a) [……] 

                                                           
15

 Kérjük, ismételje meg a kapcsolattartó személyekre vonatkozó információt, ahányszor szükséges. 
16

 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. 
17

 Lásd a szerződési hirdetmény III.1.5. pontját. 
18

 Azaz fő célja a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű személyek szociális és szakmai 

beilleszkedése. 
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az igazolás nevét és a vonatkozó nyilvántartási 

vagy igazolási számot: 
b) Ha a felvételről szóló igazolás vagy 

tanúsítvány elektronikusan elérhető, kérjük, 

tüntesse fel: 
 
c) Kérjük, tüntesse fel a referenciákat, amelyeken 

a felvétel vagy a tanúsítás alapul, és adott esetben 

a hivatalos jegyzékben elért minősítést
19

: 
d) A felvétel vagy a tanúsítás az összes előírt 

kiválasztási szempontra kiterjed? 
Ha nem: 
Ezen kívül kérjük, hogy KIZÁRÓLAG akkor 

töltse ki a hiányzó információt a IV. rész A., 

B., C. vagy D. szakaszában az esettől függően, 
ha a vonatkozó hirdetmény vagy közbeszerzési 

dokumentumok ezt előírják: 
e) A gazdasági szereplő tud-e igazolást adni a 

társadalombiztosítási járulékok és adók 

megfizetéséről, vagy meg tudja-e adni azt az 

információt, amely lehetővé teszi az ajánlatkérő 

szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára, 

hogy közvetlenül beszerezze azt bármely 

tagország díjmentesen hozzáférhető nemzeti 

adatbázisából? 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat:  

 
b) (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, 

a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……][……] 

 

c) [……] 
 

 

 
d) [] Igen [] Nem 
 

 

 

 

 

 

 
e) [] Igen [] Nem 
 

 

 

 

 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……][……] 

Részvétel formája: Válasz: 
A gazdasági szereplő másokkal együtt vesz részt 

a közbeszerzési eljárásban?
20 

[] Igen [] Nem 

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

formanyomtatványt nyújtson be. 

Ha igen: 
a) Kérjük, adja meg a gazdasági szereplő 

csoportban betöltött szerepét (vezető, specifikus 

feladatokért felelős, ...): 
b) Kérjük, adja meg, mely gazdasági szereplők a 

közbeszerzési eljárásban együtt részt vevő 

csoport tagjai: 
c) Adott esetben a részt vevő csoport neve: 

 
a:) [……] 
 

 
b): [……] 
 

 
c): [……] 

Részek Válasz: 
Adott esetben annak a résznek (azoknak a 

részeknek a feltüntetése, amelyekre a gazdasági 

szereplő pályázni kíván: 

[   ] 

B: A GAZDASÁGI SZEREPLŐ KÉPVISELŐIRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

Adott esetben adja meg azon személyek nevét és címét, akik a jelen közbeszerzési eljárásban 

jogosultak képviselni a gazdasági szereplőt: 

Képviselet, ha van: Válasz: 

Teljes név;  

valamint a születési idő és hely, ha szükséges:  

[……]; 

[……] 

                                                           
19

 A hivatkozások és a minősítés, ha van ilyen, a tanúsításon szerepelnek. 
20

 Nevezetesen egy csoport, konzorcium, közös vállalkozás vagy hasonló részeként. 
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Beosztás/milyen minőségben jár el: [……] 

Postai cím: [……] 

Telefon: [……] 

E-mail cím: [……] 

Amennyiben szükséges, részletezze a képviseletre 

vonatkozó információkat (a képviselet formája, 

köre, célja stb.): 

[……] 

C: MÁS SZERVEZETEK KAPACITÁSAINAK IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

Igénybevétel: Válasz: 

Az alábbi IV. részben feltüntetett kiválasztási 

kritériumoknak és (adott esetben) az alábbi V. 

részben feltüntetett kritériumoknak és 

szabályoknak való megfelelés során a gazdasági 

szereplő igénybe veszi-e más szervezetek 

kapacitásait?  

[]Igen []Nem 

Amennyiben igen, minden egyes érintett szervezetre vonatkozóan külön egységes európai 

közbeszerzési dokumentumban adja meg az e rész A. és B. szakaszában, valamint a III. részben 

meghatározott információkat, megfelelően kitöltve és az érintett szervezetek által aláírva.  

Felhívjuk a figyelmet, hogy ennek magában kell foglalnia azokat a szakembereket vagy műszaki 

szervezeteket, akik/amelyek nem tartoznak közvetlenül a gazdasági szereplő vállalkozásához, 

különösen a minőség-ellenőrzés felelőseit, továbbá építési beruházásra irányuló közbeszerzési 

szerződés esetében azon szakembereket vagy műszaki szervezeteket, akiket/amelyeket a gazdasági 

szereplő a beruházás kivitelezéséhez igénybe vehet.  

Amennyiben a gazdasági szereplő által igénybe vett meghatározott kapacitások tekintetében ez 

releváns, minden egyes szervezetre vonatkozóan adja meg a IV. és az V. részben meghatározott 

információkat is
21

. 

D: INFORMÁCIÓK AZOKRÓL AZ ALVÁLLALKOZÓKRÓL, AKIKNEK KAPACITÁSAIT A GAZDASÁGI 

SZEREPLŐ NEM VESZI IGÉNYBE 

(Ezt a szakaszt csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató 

ajánlatkérő kifejezetten előírja ezt az információt.) 

Alvállalkozás: Válasz: 

Szándékozik-e a gazdasági szereplő a szerződés 

bármely részét alvállalkozásba adni harmadik félnek? 
[]Igen []Nem 

Ha igen, és amennyiben ismert, kérjük, sorolja fel a 

javasolt alvállalkozókat:  

[…] 

Ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő kifejezetten kéri ezt az információt az 

e szakaszban lévő információn kívül, akkor kérjük, adja meg az e rész A. és B. szakaszában és a 

III. részben előírt információt mindegyik érintett alvállalkozóra (alvállakozói kategóriára) 

nézve. 

III. rész: Kizárási okok 

A: BÜNTETŐELJÁRÁSBAN HOZOTT ÍTÉLETEKKEL KAPCSOLATOS OKOK 

A 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (1) bekezdése a következő kizárási okokat határozza meg: 

1. Bűnszervezetben való részvétel
22

; 

2. Korrupció
23

; 

3. Csalás
24

; 

                                                           
21

 Pl. a minőség-ellenőrzésben részt vevő műszaki szervezetek esetében: IV. rész C. szakasz, 3. pont. 
22

 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. 
23

 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. 
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4. Terrorista bűncselekmény vagy terrorista csoporthoz kapcsolódó bűncselekmény
25

; 

5. Pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása
26

; 

6. Gyermekmunka és az emberkereskedelem más formái
27

 

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): 

[……][……][……][……]
28

 

Amennyiben igen, kérjük,
29

 adja meg a 

következő információkat: 

a) Elítélés dátuma, adja meg, hogy az 1–6. pontok 

közül melyik érintett, valamint az ítélet okát 

(okait), 

b) Határozza meg az elítélt személyét [ ]; 

c) Amennyiben az ítélet közvetlenül 

megállapítja: 

 

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

 

 

b) [……] 

c) A kizárási időszak hossza [……] és az érintett 

pont(ok) [   ] 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat: (internetcím, a kibocsátó hatóság 

vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási 

adatai): [……][……][……][……]
30

 

Ítéletek esetén hozott-e a gazdasági szereplő 

olyan intézkedéseket, amelyek a releváns kizárási 

okok ellenére igazolják megbízhatóságát
31

 

(öntisztázás)? 

[] Igen [] Nem  

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az 

intézkedéseket
32

: 

[……] 

B: ADÓFIZETÉSI VAGY A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK FIZETÉSÉRE VONATKOZÓ 

KÖTELEZETTSÉG MEGSZEGÉSÉVEL KAPCSOLATOS OKOK  

Adó vagy társadalombiztosítási járulék Válasz: 

                                                                                                                                                                                     
24

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

316., 1995.11.27., 48. o.) 
25

 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. 
26

 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. 
27

 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. 
28

 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
29

 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
30

 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
31

 A 2014/24/EU irányelv 57. cikke (6) bekezdését végrehajtó nemzeti rendelkezésekkel összhangban. 
32

 Az elkövetett bűncselekmény jellegét figyelembe véve (egyszeri, ismételt, szisztematikus ...) a 

magyarázatnak tükröznie kell e megtett intézkedések megfelelőségét.  
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fizetése: 

Teljesítette-e a gazdasági szereplő összes 

kötelezettségét az adók és 

társadalombiztosítási járulékok megfizetése 

tekintetében, mind a székhelye szerinti 

országban, mind pedig az ajánlatkérő szerv vagy 

a közszolgáltató ajánlatkérő tagállamában, ha ez 

eltér a székhely szerinti országtól? 

[] Igen [] Nem 

 

 

Ha nem, akkor kérjük, adja meg a következő 

információkat: 

a) Érintett ország vagy tagállam 

b) Mi az érintett összeg? 

c) A kötelezettségszegés megállapításának módja: 

1) Bírósági vagy közigazgatási határozat: 

–  Ez a határozat jogerős és 

kötelező? 
– Kérjük, adja meg az ítélet vagy a 

határozat dátumát. 

– Ítélet esetén, amennyiben erről 

közvetlenül rendelkezik, a 

kizárási időtartam hossza: 
2) Egyéb mód? Kérjük, részletezze: 

d) Teljesítette-e a gazdasági szereplő 

kötelezettségeit oly módon, hogy az esedékes 

adókat, társadalombiztosítási járulékokat és az 

esetleges kamatokat és bírságokat megfizette, 

vagy ezek megfizetésére kötelezettséget vállalt? 

Adók Társadalombiztosítási 

hozzájárulás 

 

a) [……] 

b) [……] 
 

 

c1) [] Igen [] Nem 

– [] Igen [] 

Nem 

– [……] 
 

– [……] 
 

 
c2) [ …] 
 

d) [] Igen [] Nem 

Ha igen, kérjük, 

részletezze: [……] 

 

a) [……] 

b) [……] 
 

 

c1) [] Igen [] Nem 

– [] Igen [] 

Nem 

– [……] 
 

– [……] 
 

 
c2) [ …] 
 

d) [] Igen [] Nem 

Ha igen, kérjük, 

részletezze: [……] 

Ha az adók vagy társadalombiztosítási járulékok 

befizetésére vonatkozó dokumentáció 

elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a 

következő információkat: 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
 33

 

[……][……][……] 

C: FIZETÉSKÉPTELENSÉGGEL, ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGGEL VAGY SZAKMAI 

KÖTELESSÉGSZEGÉSSEL KAPCSOLATOS OKOK
34

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy e közbeszerzés alkalmazásában lehetséges, hogy a következő kizárási 

okok valamelyikét a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok 

pontosabban meghatározzák. Így például a nemzeti jog rendelkezhet úgy, hogy a „súlyos 

szakmai kötelességszegés” fogalma több különböző magatartásformát takarhat.  

Esetleges fizetésképtelenség, 

összeférhetetlenség vagy szakmai 

kötelességszegés 

Válasz: 

A gazdasági szereplő tudomása szerint 

megszegte-e kötelezettségeit a 

környezetvédelmi, a szociális és a munkajog 

terén
35

? 

[] Igen [] Nem 

Ha igen, hozott-e a gazdasági szereplő olyan 

intézkedéseket, amelyek e kizárási okok ellenére 

igazolják megbízhatóságát (öntisztázás)? 

[] Igen [] Nem 

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az 

intézkedéseket: [……] 

                                                           
33

 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
34

 Lásd a 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (4) bekezdését. 
35

 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 
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A gazdasági szereplő a következő helyzetek 

bármelyikében van-e: 
a) Csődeljárás, vagy 
b) Fizetésképtelenségi eljárás vagy felszámolási 

eljárás alatt áll, vagy 
c) Hitelezőkkel csődegyezséget kötött, vagy 
d) A nemzeti törvények és rendeletek szerinti 

hasonló eljárás következtében bármely hasonló 

helyzetben van
36

, 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 

teljesítésére
37

. 
Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat: 

[] Igen [] Nem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– [……] 
– [……] 

 

 

 

 

 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……] 

Elkövetett-e a gazdasági szereplő súlyos szakmai 

kötelességszegést
38

?  

Ha igen, kérjük, részletezze: 

[] Igen [] Nem, 
 

 [……] 

Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó 

intézkedéseket?  

[] Igen [] Nem 

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az 

intézkedéseket:  

[……] 

Kötött-e a gazdasági szereplő a verseny 

torzítását célzó megállapodást más gazdasági 

szereplőkkel? 

Ha igen, kérjük, részletezze: 

[] Igen [] Nem 

 

 

[…] 

Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó 

intézkedéseket?  

[] Igen [] Nem 

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az 

intézkedéseket: [……] 

Van-e tudomása a gazdasági szereplőnek 

bármilyen összeférhetetlenségről
39

 a 

közbeszerzési eljárásban való részvételéből 

fakadóan? 

Ha igen, kérjük, részletezze: 

[] Igen [] Nem 

 

 

[…] 

                                                           
36

 Lásd a nemzeti jogot, a vonatkozó hirdetményt vagy a közbeszerzési dokumentumokat. 
37

 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. 
38

 Adott esetben lásd a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok 

meghatározásait. 
39

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

szerint. 
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Nyújtott-e a gazdasági szereplő vagy valamely 

hozzá kapcsolódó vállalkozás tanácsadást az 

ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató 

ajánlatkérőnek, vagy részt vett-e más módon a 

közbeszerzési eljárás előkészítésében? 

Ha igen, kérjük, részletezze: 

[] Igen [] Nem 

 

 

 

[…] 

Tapasztalta-e a gazdasági szereplő valamely 

korábbi közbeszerzési szerződés vagy egy 

ajánlatkérő szervvel kötött korábbi szerződés 

vagy korábbi koncessziós szerződés lejárat előtti 

megszüntetését vagy az említett korábbi 

szerződéshez kapcsolódó kártérítési követelést 

vagy egyéb hasonló szankciókat? 

Ha igen, kérjük, részletezze: 

[] Igen [] Nem 

 

 

 

 

 

[…] 

Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó 

intézkedéseket?  

[] Igen [] Nem 

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az 

intézkedéseket: [……] 

Megerősíti-e a gazdasági szereplő a 

következőket? 

a) A kizárási okok fenn nem állásának, illetve a 

kiválasztási kritériumok teljesülésének 

ellenőrzéséhez szükséges információk 

szolgáltatása során nem tett hamis nyilatkozatot, 

b) Nem tartott vissza ilyen információt, 

c) Késedelem nélkül be tudta nyújtani az 

ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató 

ajánlatkérő által megkívánt kiegészítő iratokat, és 

d) Nem kísérelte meg jogtalanul befolyásolni az 

ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató 

ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan 

bizalmas információkat megszerezni, amelyek 

jogtalan előnyöket biztosítanának számára a 

közbeszerzési eljárásban, vagy gondatlanságból 

olyan félrevezető információkat szolgáltatni, 

amelyek érdemben befolyásolhatják a kizárásra, a 

kiválasztásra vagy az odaítélésre vonatkozó 

döntéseket. 

[] Igen [] Nem 

D: EGYÉB, ADOTT ESETBEN AZ AJÁNLATKÉRŐ SZERV VAGY A KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐ 

TAGÁLLAMÁNAK NEMZETI JOGSZABÁLYAIBAN ELŐÍRT KIZÁRÁSI OKOK 

Tisztán nemzeti kizárási okok Válasz: 

Vonatkoznak-e a gazdasági szereplőre azok a 

tisztán nemzeti kizárási okok, amelyeket a 

vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési 

dokumentumok meghatároznak? 

Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a 

közbeszerzési dokumentumokban megkívánt 

dokumentáció elektronikus formában 

rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a következő 

információkat: 

[] Igen [] Nem 

 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……]
40

 

Amennyiben a tisztán nemzeti kizárási okok 

fennállnak, tett-e a gazdasági szereplő 

öntisztázási intézkedéseket?  

[] Igen [] Nem 

 

 

                                                           
40

 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
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Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az 

intézkedéseket:  

[……] 

IV. rész: Kiválasztási szempontok 

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

kijelenti a következőket: 

: AZ ÖSSZES KIVÁLASZTÁSI SZEMPONT ÁLTALÁNOS JELZÉSE 

A gazdasági szereplőnek csak ezt a mezőt kell kitöltenie abban az esetben, ha az ajánlatkérő szerv vagy a 

közszolgáltató ajánlatkérő a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési 

dokumentumokban jelezte, hogy a gazdasági szereplő szorítkozhat a IV. rész  szakaszának kitöltésére 

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

Minden előírt kiválasztási szempont teljesítése Válasz: 

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

A: ALKALMASSÁG SZAKMAI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE 

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az 

érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a 

vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban. 

Alkalmasság szakmai tevékenység végzésére Válasz: 

1) Be van jegyezve a letelepedés helye szerinti 

tagállamának vonatkozó szakmai vagy 

cégnyilvántartásába
41

: 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat: 

[…] 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……] 

2) Szolgáltatásnyújtásra irányuló 

szerződéseknél: 
A gazdasági szereplőnek meghatározott 

engedéllyel kell-e rendelkeznie vagy 

meghatározott szervezet tagjának kell-e lennie 

ahhoz, hogy a gazdasági szereplő letelepedési 

helye szerinti országban az adott szolgáltatást 

nyújthassa?  

 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat: 

 

[] Igen [] Nem 

 

Ha igen, kérjük, adja meg, hogy ez miben áll, és 

jelezze, hogy a gazdasági szereplő rendelkezik-e 

ezzel: [ …] [] Igen [] Nem 

 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……] 

B: GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI HELYZET 

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az 

érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a 

vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban. 

Gazdasági és pénzügyi helyzet Válasz: 

1a) A gazdasági szereplő („általános”) éves 

árbevétele a vonatkozó hirdetményben vagy a 

közbeszerzési dokumentumokban előírt számú 

pénzügyi évben a következő: 

És/vagy 
1b) A gazdasági szereplő átlagos éves árbevétele 

a vonatkozó hirdetményben vagy a 

közbeszerzési dokumentumokban előírt számú 

évben a következő
42

 (): 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem 

év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem 

év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem 

 

(évek száma, átlagos árbevétel): 

[……],[……][…]pénznem 

 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

                                                           
41

 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. 
42

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

És/vagy 
2b) A gazdasági szereplő átlagos éves árbevétele 

a területen és a vonatkozó hirdetményben vagy 

a közbeszerzési dokumentumokban előírt 

számú évben a következő
43

: 
Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat: 

év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem 

év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem 

év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem 

 

 

 

 

(évek száma, átlagos árbevétel): 

[……],[……][…]pénznem 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……] 

3) Amennyiben az (általános vagy specifikus) 

árbevételre vonatkozó információ nem áll 

rendelkezésre a kért időszak egészére 

vonatkozóan, kérjük, adja meg a gazdasági 

szereplő létrejöttének dátumát vagy azt az 

időpontot, amikor megkezdte üzleti 

tevékenységét: 

[……] 

4) A vonatkozó hirdetményben vagy a 

közbeszerzési dokumentumokban meghatározott 

pénzügyi mutatók
44

 tekintetében a gazdasági 

szereplő kijelenti, hogy az előírt mutató(k) 

tényleges értéke(i) a következő(k): 

 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat: 

(az előírt mutató azonosítása – x és y
45

 aránya - és 

az érték): 

[……], [……]
46

 

 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

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

5) Szakmai felelősségbiztosításának biztosítási 

összege a következő: 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, 

kérjük, adja meg a következő információkat: 

[……],[……][…]pénznem 
 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

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

6) Az esetleges egyéb gazdasági vagy pénzügyi 

követelmények tekintetében, amelyeket a 

vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési 

dokumentumokban meghatároztak, a gazdasági 

szereplő kijelenti a következőket: 

Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a 

közbeszerzési dokumentumokban esetlegesen 

meghatározott vonatkozó dokumentáció 

elektronikus formában rendelkezésre áll, kérjük, 

adja meg a következő információkat: 

[……] 

 

 

 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……] 

                                                           
43

 Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik. 
44

 Pl. az eszközök és a források aránya. 
45

 Pl. az eszközök és a források aránya. 
46

 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
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C: TECHNIKAI ÉS SZAKMAI ALKALMASSÁG 

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az 

érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a 

vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban. 

Technikai és szakmai alkalmasság Válasz: 

1a) Csak építési beruházásra vonatkozó 

közbeszerzési szerződések esetében: 

A referencia-időszak folyamán
47

 a gazdasági 

szereplő a meghatározott típusú munkákból a 

következőket végezte:  

Ha a legfontosabb munkák megfelelő elvégzésére 

és eredményére vonatkozó dokumentáció 

elektronikus formában rendelkezésre áll, kérjük, 

adja meg a következő információkat: 

Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó 

hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok 

határozzák meg): […] 

Munkák:  […...] 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……] 

1b) Csak árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra 

irányuló közbeszerzési szerződések esetében: 

A referencia-időszak folyamán
48

 a gazdasági 

szereplő a meghatározott típusokon belül a 

következő főbb szállításokat végezte, vagy a 

következő főbb szolgáltatásokat nyújtotta: A 

lista elkészítésekor kérjük, tüntesse fel az 

összegeket, a dátumokat és a közületi vagy 

magánmegrendelőket
49

: 

 

Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó 

hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok 

határozzák meg): […] 

Leírás összegek dátumok megrendelők 

    
 

2) A gazdasági szereplő a következő 

szakembereket vagy műszaki szervezeteket
50

 
veheti igénybe, különös tekintettel a minőség-

ellenőrzésért felelős szakemberekre vagy 

szervezetekre: 

Építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési 

szerződések esetében a gazdasági szereplő a 

következő szakembereket vagy műszaki 

szervezeteket veheti igénybe a munka 

elvégzéséhez: 

[……] 
 

 

[……] 

3) A gazdasági szereplő a minőség biztosítása 

érdekében a következő műszaki hátteret veszi 

igénybe, valamint tanulmányi és kutatási 

létesítményei a következők:  

[……] 

4) A gazdasági szereplő a következő ellátásilánc-

irányítási és ellenőrzési rendszereket tudja 

alkalmazni a szerződés teljesítése során: 

[……] 

5) Összetett leszállítandó termékek vagy 

teljesítendő szolgáltatások, vagy – rendkívüli 

esetben – különleges célra szolgáló termékek 

vagy szolgáltatások esetében: 

 

 

 

[] Igen [] Nem 

                                                           
47

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

tapasztalatot. 
48

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

régebbi tapasztalatot. 
49

 Vagyis minden megrendelőt fel kell sorolni, és a listának tartalmaznia kell mind a közületi, mind pedig 

a magánmegrendelőket az érintett szállítások vagy szolgáltatások tekintetében. 
50

 Azon szakemberekre és műszaki szervezetekre vonatkozóan, akiket/amelyeket nem közvetlenül a 

gazdasági szereplő vállalkozása alkalmaz, ám akik/amelyek kapacitását a gazdasági szereplő igénybe veszi, a II. 

rész C. szakaszában meghatározottak szerint, külön-külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot kell 

kitölteni. 
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A gazdasági szereplő lehetővé teszi termelési 

vagy műszaki kapacitásaira, és amennyiben 

szükséges, a rendelkezésére álló tanulmányi és 

kutatási eszközökre és minőségellenőrzési 

intézkedéseire vonatkozó vizsgálatok
51

 

elvégzését. 

6) A következő iskolai végzettséggel és 

szakképzettséggel rendelkeznek: 

a) A szolgáltató vagy maga a vállalkozó, 

és/vagy (a vonatkozó hirdetményben vagy a 

közbeszerzési dokumentumokban foglalt 

követelményektől függően) 

b) Annak vezetői személyzete: 

 

 

a) [……] 
 

 

 

b) [……] 

7) A gazdasági szereplő a következő 

környezetvédelmi intézkedéseket tudja 

alkalmazni a szerződés teljesítése során: 

[……] 

8) A gazdasági szereplő átlagos éves statisztikai 

állományi létszáma és vezetői létszáma az utolsó 

három évre vonatkozóan a következő volt: 

Év, átlagos statisztikai állományi létszám: 

[……],[……], 

[……],[……], 

[……],[……], 

Év, vezetői létszám: 

[……],[……], 

[……],[……], 

[……],[……] 

9) A következő eszközök, berendezések vagy 

műszaki felszerelések fognak a gazdasági 

szereplő rendelkezésére állni a szerződés 

teljesítéséhez: 

[……] 

10) A gazdasági szereplő a szerződés következő 

részére (azaz százalékára) nézve 
52

kíván esetleg 

harmadik féllel szerződést kötni: 

[……] 

11) Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési 

szerződés esetében: 

A gazdasági szereplő szállítani fogja a 

leszállítandó termékekre vonatkozó mintákat, 

leírásokat vagy fényképeket, amelyeket nem kell 

hitelességi tanúsítványnak kísérnie; 

Adott esetben a gazdasági szereplő továbbá 

kijelenti, hogy rendelkezésre fogja bocsátani az 

előírt hitelességi igazolásokat. 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat: 

 

[] Igen [] Nem 

 

 

 

[] Igen [] Nem 

 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……] 

12) Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési 

szerződés esetében: 

Rendelkezésre tudja-e bocsátani a gazdasági 

szereplő a vonatkozó hirdetményben vagy a 

közbeszerzési dokumentumokban foglalt, a 

 

[] Igen [] Nem 

 

 

 

                                                           
51

 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. 
52

 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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hatáskörrel rendelkezőként elismert hivatalos 

minőségellenőrző intézetek vagy hivatalok által 

kiállított bizonyítványokat, amelyek műszaki 

leírásokra vagy szabványokra való egyértelmű 

hivatkozással igazolják a termékek 

megfelelőségét? 

Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg ennek 

okát, és azt, hogy milyen egyéb bizonyítási 

eszközök bocsáthatók rendelkezésre: 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat: 

 

 

 

 

 

[…] 
 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……] 

D: MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZEREK ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VEZETÉSI SZABVÁNYOK 

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben a 

minőségbiztosítási rendszereket és/vagy környezetvédelmi vezetési szabványokat az ajánlatkérő 

szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a 

hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban. 

Minőségbiztosítási rendszerek és 

környezetvédelmi vezetési szabványok 

Válasz: 

Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő olyan, 

független testület által kiállított igazolást, amely 

tanúsítja, hogy a gazdasági szereplő egyes 

meghatározott minőségbiztosítási 

szabványoknak megfelel, ideértve a 

fogyatékossággal élők számára biztosított 

hozzáférésére vonatkozó szabványokat is? 

Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg ennek 

okát, valamint azt, hogy milyen egyéb bizonyítási 

eszközök bocsáthatók rendelkezésre a 

minőségbiztosítási rendszert illetően: 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat: 

[] Igen [] Nem 

 

 

 

 

 

[……] [……] 
 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……] 

Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő olyan, 

független testület által kiállított igazolást, amely 

tanúsítja, hogy a gazdasági szereplő az előírt 

környezetvédelmi vezetési rendszereknek vagy 

szabványoknak megfelel? 

Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg ennek 

okát, valamint azt, hogy milyen egyéb bizonyítási 

eszközök bocsáthatók rendelkezésre a 

környezetvédelmi vezetési rendszereket vagy 

szabványokat illetően: 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat: 

[] Igen [] Nem 

 

 

 

 

[……] [……] 
 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……] 

V. rész: Az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának csökkentése 

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, ha az 

ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő meghatározta az ajánlattételre vagy a 

párbeszédben való részvételre felhívandó részvételre jelentkezők számának csökkentésére 

alkalmazandó objektív és megkülönböztetésmentes szempontokat vagy szabályokat. Ez az 

információ, amelyhez kapcsolódhatnak a tanúsítványokra és egyéb igazolásokra (és azok 

típusára) vonatkozó követelmények, ha vannak ilyenek, a vonatkozó hirdetményben vagy a 

hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban található. 
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Csak meghívásos eljárás, tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd és innovációs partnerség 

esetében: 

A gazdasági szereplő kijelenti a következőket: 

A számok csökkentése Válasz: 

A gazdasági szereplő a következő módon felel 

meg a részvételre jelentkezők számának 

csökkentésére alkalmazandó objektív és 

megkülönböztetésmentes szempontoknak vagy 

szabályoknak: 

Amennyiben bizonyos tanúsítványok vagy egyéb 

igazolások szükségesek, kérjük, tüntesse fel 

mindegyikre nézve, hogy a gazdasági szereplő 

rendelkezik-e a megkívánt dokumentumokkal: 

Ha e tanúsítványok vagy egyéb igazolások 

valamelyike elektronikus formában rendelkezésre 

áll
53

, kérjük, hogy mindegyikre nézve adja meg a 

következő információkat: 

[….] 

 

 

 

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

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……]
55

 

 

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 iratokhoz
56

, vagy 
b) Legkésőbb 2018. április 18-án

57
 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): [……] 
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 Kérjük, egyértelműen adja meg, melyik elemre vonatkozik a válasz. 
54

 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
55

 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
56

 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.  
57

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

függően. 
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9.  számú iratminta  
 

NYILATKOZAT  

VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSI ELJÁRÁSRÓL
58

 

 

Alulírott …………………………, mint a ………………………………………… (név, 

székhely) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője az Országos Közegészségügyi 

Központ ajánlatkérő által indított, „Röntgen-besugárzáson alapuló kisállat – besugárzó 

készülék határidős adásvétele és installálása” tárgyú közbeszerzési eljárás során kijelentem, 

hogy 

1) az ajánlat benyújtásának időpontjában nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban 

cégünk tekintetében. 

2) az ajánlat benyújtásnak időpontjában változásbejegyzési eljárás van folyamatban 

cégünk tekintetében, a változásbejegyzési kérelmet és annak érkeztetéséről a 

cégbíróság által megküldött igazolást ajánlatunkhoz csatoljuk.  

 

Dátum 
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 Közös ajánlattevők esetén ajánlattevőnként külön –külön kell benyújtani.  

(cégszerű aláírás) 
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10. számú iratminta 

 

NYILATKOZAT 
 

A KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ 2015. ÉVI CXLIII. TÖRVÉNY (KBT.) 62. § (2) 

BEKEZDÉSÉBEN FOGLALT KIZÁRÓ OKOK TEKINTETÉBEN
59

 
 

 (ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők külön-külön teszik meg egyszerű 

magánokirati nyilatkozat formájában.) 

 

Alulírott …………………………, mint a ………………………………………… (név, 

székhely) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője, az Országos Közegészségüyi 

Központ ajánlatkérő által indított, „Röntgen-besugárzáson alapuló kisállat – besugárzó 

készülék határidős adásvétele és installálása” tárgyú közbeszerzési eljárás során az alábbi 

nyilatkozatot tesszük: 

 

Kijelentjük, hogy a társaságunkkal szemben - a Kbt. 62. § (2) bekezdésében említett 

személyek esetében- nem állnak fenn a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti kizáró okok. 

 

 

Dátum 
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 Figyelem! Közös ajánlat esetén a nyilatkozatot minden egyes ajánlattevő részéről csatolni kell az ajánlathoz. 

    Figyelem! A nyilatkozatot közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesíttetni kell! 

 

 

(cégszerű aláírás) 
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11. számú iratminta 

NYILATKOZAT 

 

A KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ 2015. ÉVI CXLIII. TÖRVÉNY (KBT.) 62. § (1) 

BEKEZDÉS K) PONT KB) ÉS KC) ALPONTJAIBA FOGLALT KIZÁRÓ OKOK
60

 

TEKINTETÉBEN 

 
Alulírott …………………………, mint a ………………………………………… (név, 

székhely) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője, az Országos Közegészségügyi 

Központ ajánlatkérő által indított, „Röntgen-besugárzáson alapuló kisállat – besugárzó 

készülék határidős adásvétele és installálása” tárgyú közbeszerzési eljárás során az alábbi 

nyilatkozatot tesszük: 

 

1.) Az ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amelyet  

 

nem jegyeznek szabályozott tőzsdén      vagy       amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek 

(a megfelelő aláhúzandó) 

 

2.) Ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor az alábbiak szerint 

nyilatkozunk: (a megfelelő bekezdés – a) vagy b) – kitöltendő, a nem megfelelő áthúzandó 

vagy törlendő) 

 

a) Ha az ajánlattevőt 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 neve és állandó 

lakóhelye a következő:  

 

a tényleges tulajdonos neve: állandó lakóhelye: 

  

  

  

 

vagy 

 

b) Az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, és nincs 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 tényleges tulajdonosa. 

 

3.) A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja vonatkozóan kijelentem, hogy  

 

van     vagy     nincs 

 

(a megfelelő aláhúzandó) 
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 Figyelem! Közös ajánlat esetén a nyilatkozatot minden egyes ajánlattevő részéről csatolni kell az ajánlathoz! 
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olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely az 

ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy 

szavazati joggal rendelkezik. 

 

Amennyiben van ilyen szervezet, a szervezet neve és székhelye a következő:  

 

neve: székhelye: 

  

  

  

 

 

Kijelentem, hogy az előző táblázatban megjelölt szervezet(ek) vonatkozásában a Kbt. 62. § 

(1) bekezdés k) pont kc) alpontjában hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn. 

 

 

Dátum 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(cégszerű aláírás) 
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         12. számú iratminta 

NYILATKOZAT 

 

A KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ 2015. ÉVI CXLIII. TÖRVÉNY (KBT.) 67. § (4) 

BEKEZDÉSE TEKINTETÉBEN
61

 
 

Alulírott …………………………, mint a ………………………………………… (név, 

székhely) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője, az Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

ajánlatkérő által indított, „Röntgen - besugárzáson alapuló kisállat – besugárzó készülék 

határidős adásvétele és installálása”” tárgyú közbeszerzési eljárás során az alábbi 

nyilatkozatot tesszük: 

 

Társaságunk nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § hatálya alá eső 

alvállalkozót.  

 

Dátum 
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 Figyelem! Közös ajánlat esetén a nyilatkozatot minden egyes ajánlattevő részéről csatolni kell az ajánlathoz! 

(cégszerű aláírás) 


