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I.  Az eljárást megindító felhívás 
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Az eljárást megindító felhívás 2017. január 24. napján került megküldésre az ajánlattevő részére. 
 

Az eljárást megindító felhívás rendelkezései a jelen a közbeszerzési dokumentum értelmezése 
során megfelelően irányadóak. 
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II.  Közbeszerzési Dokumentum 
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Közbeszerzési Dokumentum 
 

a 
 

„Digitális Oktatási Stratégia horizontális pilléréhez kapcsolódó stratégiai dokumentumok szerzői 
vagyoni jogainak megvásárlása” 

 
tárgyú, 

 
a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CVLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) 98. § (2) bekezdés c) 

pontjában rögzített feltétel fennállása alapján, indított hirdetmény közzététele nélküli 
tárgyalásos, nemzeti közbeszerzési eljáráshoz 

 
 
1. Az eljárás általános feltételei 

 
1.1. Tárgyi közbeszerzési eljárás esetében az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás (a 

továbbiakban: „Felhívás”) 1. pontjában meghatározott szervezet (a továbbiakban: 
„Ajánlatkérő”). 

 
1.2. Az ajánlattevő ajánlatának benyújtásával teljes egészében elfogadja a Kbt. előírásai 

szerint ezen közbeszerzési eljáráshoz elkészített Felhívás és a közbeszerzési 
dokumentum (a továbbiakban: „Dokumentáció”) összes feltételét az ajánlattétel 
kizárólagos alapjául, lemondva saját szerződéses feltételeinek érvényesítéséről. 

 
1.3. Ajánlatkérő rögzíti, hogy mind a Felhívás, mind a Dokumentáció vonatkozásában a Kbt. 

rendelkezései az irányadóak. Amennyiben ellentmondás található tárgyi közbeszerzési 
eljárás vonatkozásában készült iratanyagok tartalma között, úgy elsősorban a Kbt., 
másodsorban a Felhívás, harmadsorban pedig a Dokumentáció rendelkezéseit kell 
irányadónak tekinteni. 

 
1.4. A teljesítésnek teljes mértékben meg kell felelnie a Felhívásban és a Dokumentációban 

megadott feltételeknek. 
 
1.5. Az ajánlattevő kötelessége, hogy gondosan megvizsgálja és betartsa a 

Dokumentációban megadott összes utasítást, formai követelményt, kikötést és 
előírást. Az ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenítését vonja maga után: 

 
 ha elmulasztja az előírt információk és dokumentumok benyújtását a kitűzött 

határidőkre [pl. ha az előírt határidő adott napon 10 óra 00 perckor jár le akkor 
ezen iratot az adott napon 10 óra 00 percig (azaz 10 óra 00 percet megelőzően) 
már be kellett nyújtani], vagy 

 ha olyan ajánlatot nyújt be, amely tartalmi szempontból nem felel meg a 
Dokumentációban megadott minden követelménynek. 

 
1.6. Ajánlatkérő tárgyi Dokumentációt az ajánlattétel elősegítése érdekében készítette.  
 
1.7. Ajánlatkérő megkéri az ajánlattevőket, hogy a jelen Dokumentáció mellékleteként 

átadott nyilatkozatminták és iratminták alkalmazásával készítsék el ajánlatukat, 
azzal, hogy az ajánlattevők természetesen azokat saját belátásuk szerint 
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módosíthatják, illetve - amennyiben saját eltérő mintáikat kívánják alkalmazni - 
alkalmazását mellőzhetik.  

 
1.8. Ajánlatkérő fentiekre való tekintettel fokozottan felhívja a figyelmet arra, hogy az 

ajánlattevők által benyújtott nyilatkozat tartalmáért az ajánlattevők felelősek. 
 

1.9. Amennyiben a kiadott tartalomjegyzék mintában feltüntetett valamely dokumentum 
csatolása nem szükséges, vagy nem releváns, úgy Ajánlatkérő megkéri az 
ajánlattevőket, hogy az oldalszám helyére az N.R. (mint nem releváns) megjelölést 
szíveskedjenek feltüntetni (Ajánlatkérő természetesen egyéb egyértelmű 
megjelölést is elfogad). 

 
 

2. Kiegészítő tájékoztatás 
 
2.1. Az ajánlattevő – a megfelelő ajánlattétel érdekében – a Felhívásban és a 

Dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) 
tájékoztatást kérhet. 
 

2.2. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a kiegészítő tájékoztatás kérésére és megadására vonatkozó 
részletszabályok a Kbt. 56. § -ában kerülnek rögzítésre. 

 
2.3. Minden ilyen tájékoztatási kérelmet telefaxon vagy levélben kell eljuttatni a Felhívás 

2. pontjában meghatározott címre azzal, hogy a kiegészítő tájékoztatás iránti 
kérelmet minden esetben meg kell küldeni szerkeszthető formátumban is e-mailben 
a korábban hivatkozott pontban rögzített e-mail elérhetőségre! 

 
2.4. Az ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy a tájékoztatási kérelme időben 

megérkezzen a megadott címre.  
 
2.5. A kiegészítő tájékoztatást az ajánlattevők azonos feltételek mellett kapják meg írásban, 

a dokumentáció átvétele során feltüntetett (fax, vagy e-mail) elérhetőségek 
valamelyikére. A kiegészítő tájékoztatás akkor minősül kézbesítettnek, ha az 
ajánlattevő a kiegészítő tájékoztatást telefax, vagy e-mail útján megkapta. 

 
2.6. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a kiegészítő tájékoztatás teljes terjedelmében megtekinthető 

és arról másolat kérhető a Dokumentáció rendelkezésre bocsátásának helyén. 
 
 

3. Teljesség és pontosság 
 
3.1. Az ajánlattevő felelős azért, hogy átvételkor ellenőrizze a Dokumentáció tartalmának 

teljességét. 
 
3.2. Az Ajánlatkérő semmilyen kifogást sem fogad el, amelynek indoka az, hogy az 

ajánlattevő elmulasztotta a Dokumentáció valamely részének átvételét. 
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4. Ajánlattétel költségei 

 
Az ajánlat elkészítésével, illetve benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az 
ajánlattevőt terheli. 
 
 

5. Ajánlati kötöttség 
 
5.1. A Felhívás 19. pontjában meghatározottak szerint.  
 
5.2. Az ajánlattevő a Felhívás 19. pontjában megadott időtartam lejártáig kötve van 

ajánlatához, figyelembe véve a Kbt. ajánlati kötöttséggel kapcsolatos egyéb 
rendelkezéseit is. 

 
 

6. Tájékoztatás 
 
6.1. Ajánlattevő ajánlatában köteles csatolni A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság 

és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás 
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 17. § (1) 
bekezdése szerinti nyilatkozatát. 

 
6.2. A nyilatkozat kitöltésének elősegítéséhez, az Ajánlatkérő tájékoztatja az 

ajánlattevőket, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint tényleges 
tulajdonosnak minősül: 

 
6.2.1. az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem 

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

 
6.2.2. az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezetben – a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott – 
meghatározó befolyással rendelkezik, 

 
6.2.3. az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást 

végrehajtanak 
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6.2.4. alapítványok esetében az a természetes személy, 

 
6.2.4.1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a 

kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már 
meghatározták, 

6.2.4.2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a 
kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy 

6.2.4.3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást 
gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, 
illetve az alapítvány képviseletében eljár 

 
6.3. Azon szervezetek (hatóságok) neve és címe, amelyektől a munkavállalók védelmére és 

a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről tájékoztatás kérhető: 
 

6.3.1. Emberi Erőforrások Minisztériuma 
Székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 3. 
Telefon: (+36-1) 795-1200 
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma 
Központi Ügyfélszolgálati Iroda címe: 1055. Budapest, Szalay u. 10-14. (Bejárat: 
Honvéd és Szalay utca sarok) 
E-mail: ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu 
 

6.3.2. Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat és Országos Tisztifőorvosi 
Hivatal 
Székhely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. 
Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839. 
Tel.: +36-1-476-1100 
Fax: +36-1-476-1390 
Honlap: www.antsz.hu 

 
6.3.3. Nemzetgazdasági Minisztérium 

Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 4. 
Postafiók címe: 1369 Budapest Pf.: 481. 
Telefonszám: 06-1-795-1400 
Telefax: 06-1-795-0716 
Ügyfélkapcsolati Információs Iroda: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4. 
Ügyfélszolgálat telefonszám: 06-1-795-5010; 
Ügyfélszolgálat e-mail: ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu 
http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium 
 

6.3.4. Egyenlő Bánásmód Hatóság 
1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B. 
Telefon: 06-1-795-2975 
Zöldszám: 06 80 203 939 
Fax: 06-1-795-0760 
Postafiók: 1539 Budapest, Pf. 672 
e-mail: ebh@egyenlobanasmod.hu 
EBH Hatósági és Jogi Főosztály 
Előzetes telefonos bejelentkezés: 06-1-795-2975, hétfő 9.00-16.00 
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Honlap: http://www.egyenlobanasmod.hu 
 

6.3.5. Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
Székhely: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.  
Tel.: +36- 1-428-5100 
Fax: +36-1- 428-5509 
Honlap: www.nav.gov.hu 
 

6.3.6. Földművelésügyi Minisztérium 
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. 
Telefon: 06-1-795-2000  
Fax: 06-1-795-0200  
E-mail: info@fm.gov.hu 
http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium 
 

6.3.7. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 
Székhely: 1145 Bp, Columbus u.17-23.  
Levelezési cím: 1590 Bp, Pf. 95. 
Tel.: +36-1-301-2900 
Fax: +36-1-301-2903 
Honlap: www.mbfh.hu 

 
 
 
 

7. Ajánlati ár 
 
Az ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés 
valutaneme is csak ez lehet.  
 
Ha az ajánlati ár számokkal megadott összege és a betűvel leírt összege között eltérés van, 
akkor a betűvel kiírt összeget tekinti az Ajánlatkérő érvényesnek. 
 
Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az ajánlattevők semmilyen 
formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot. 
 
A nettó árakat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget, 
függetlenül azok formájától és forrásától, pl. vám, különböző díjak és illetékek stb.  
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Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a teljesítés időtartama alatti árváltozásból eredő kockázatot 
és hasznot is. 
 
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának 
eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához 
szükségesek, így többek között minden illetéket, díjat, bérletet, a hibák kijavításához 
szükséges költségeket is. 
 
Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód 
elfogadhatatlan az Ajánlatkérő számára. 
 
Az ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes körűnek kell 
lennie, vagyis magába kell foglalni minden ajánlattevői kifizetési igényt. 
 
 

8. Kapcsolattartás az Ajánlatkérő és az ajánlattevők között a közbeszerzési eljárás alatt 
 
8.1. Az ajánlatban kapcsolattartóként feltüntetett személlyel közöltek az ajánlattevők, 

vonatkozásában joghatályos közlésnek minősülnek. Az eljárás bármely szakaszában a 
kapcsolattartónál megjelölt faxszámra, vagy e-mail címre küldött bármilyen üzenet, 
dokumentum fax esetében a sikeres elküldés visszaigazolásának pillanatában, e-mail 
esetében az elküldés pillanatában, ha nem érkezik vissza hibaüzenet, az ajánlattevő, 
részére joghatályosan kézbesítettnek tekintendő. 

 
8.2. A kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változást írásban kell 

az Ajánlatkérőnek bejelenteni. Az Ajánlatkérő kizárólag a nyilatkozat eredeti 
példányának kézhezvételét követően köteles a kapcsolattartó személyében, illetőleg 
adataiban bekövetkező változást figyelembe venni. 

 
 

9. Az ajánlatok értékelési szempontja 
 
A Felhívás 12. pontjában meghatározottak szerint. 
 
 

10. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek, valamint a szerződésben megkövetelt 
biztosítékokra vonatkozó információk 
 
A Felhívás 23. pontjában meghatározottak szerint figyelembe véve a Dokumentáció részét 
képző szerződéstervezet vonatkozó rendelkezéseit. 
 
 

11. Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos előírások 
 
A Felhívás 20. pontjában meghatározottak szerint. 
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III Szerződéstervezet  
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A megkötésre kerülő szerződéstervezet a Dokumentáció 2. kötetében kerül átadásra. 
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IV Nyilatkozatminták, formanyomtatványok 
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Az ajánlat elkészítését elősegítő nyilatkozatminták és formanyomtatványok a jelen Dokumentáció 
3. kötetében kerülnek átadásra. 
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Általános tájékoztatás 

 
Ajánlatkérő a nyilatkozatminták használatával kapcsolatban tájékoztatni kívánja ajánlattevőket, 
hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) 69. §-a szerint a 
bírálat folyamata alapvetően két jól elkülöníthető szakaszra tagolódik.  
 
Az első szakasz során ajánlattevők kizárólag azon nyilatkozatokat kötelesek benyújtani, amelyek 
alkalmasak arra, hogy Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (2) és (3) bekezdéseiben foglalt kötelezettségeinek 
eleget tegyen. 
 
A második szakasz során kizárólag az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek 
tekinthető ajánlattevő(k) köteles(ek) a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint – adott 
esetben – a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében az eljárást megindító 
felhívásban előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak 
az alkalmassági követelmények tekintetében kell igazolásokat benyújtania. A második szakasz során 
benyújtandó nyilatkozatokat ajánlattevő(k) kizárólag ajánlatkérő erre irányuló kifejezett felhívása 
alapján kötelesek benyújtani. 
 
A jelen közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumainak részeként rendelkezésre bocsátott 
nyilatkozatmintákat a fenti két szakasznak megfelelően kerültek csoportosításra. 
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I. Szakasz 
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Borítólap I.  
 

formanyomtatványa 
 
 

(Ajánlat benyújtása esetén alkalmazandó minta) 
 



Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség 
- 

AJÁNLAT 
- 

Digitális Oktatási Stratégia horizontális pilléréhez kapcsolódó 
stratégiai dokumentumok szerzői vagyoni jogainak megvásárlása 

- 
Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejárta előtt! 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fedőlap I. 
 

formanyomtatványa 
 

(Ajánlat benyújtása esetén alkalmazandó minta) 
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Ajánlattevő neve 
(Ajánlattevő címe) 

 
Ajánlat 

 
 

a „Digitális Oktatási Stratégia 
horizontális pilléréhez kapcsolódó 
stratégiai dokumentumok szerzői 
vagyoni jogainak megvásárlása” 

 
tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 
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Felolvasólap 
 

formanyomtatványa 
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Felolvasó lap 
 

a 
 

„Digitális Oktatási Stratégia horizontális pilléréhez kapcsolódó stratégiai dokumentumok szerzői 
vagyoni jogainak megvásárlása” 

 
tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában 

 
 

Ajánlattevő neve:   ..............................................................................................  
 
Ajánlattevő székhelye:  ..............................................................................................  
 
Képviselő személy neve:  ..............................................................................................  
 
Ajánlattevő telefonszáma:  ..............................................................................................  
 
Ajánlattevő faxszáma:  ..............................................................................................  
 
Ajánlattevő e-mail címe:  ..............................................................................................  
 
Ajánlattevő a Digitális Gyermekvédelmi Stratégia tárgyú tanulmány szerzői vagyoni jogait az alábbi 
ellenérték fejében ruházza át: 
 

Ajánlati ár (nettó Ft)   Ft + ÁFA 

 
Jelen felolvasólap a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség által „Digitális Oktatási 
Stratégia horizontális pilléréhez kapcsolódó stratégiai dokumentumok szerzői vagyoni jogainak 
megvásárlása” tárgyban indított közbeszerzési eljárás tekintetében került összeállításra. 
 
 
Kelt: Hely, év/hónap/nap 
 

……………………………… 
cégszerű aláírás 

  



 

 

11 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tartalomjegyzék I. 
 

formanyomtatványa 
 

(Ajánlat benyújtása esetén alkalmazandó minta) 
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Tartalomjegyzék 
 

a 
 

„Digitális Oktatási Stratégia horizontális pilléréhez kapcsolódó stratégiai dokumentumok szerzői 
vagyoni jogainak megvásárlása” 

 
tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában 

 
benyújtott ajánlathoz 

 

ÁLTALÁNOS IRATOK 
 

Oldalszám 
 

 
Felolvasólap 
 

 

 
Tartalomjegyzék 
 

 

 
A Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat az eljárást megindító felhívás 
feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért 
ellenszolgáltatásra vonatkozóan 
 

 

  

  

 
EGYSÉGES EURÓPAI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM(OK) 
 

 

 
Az ajánlattevő - Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti - egységes európai 
közbeszerzési dokumentuma 
 

 

 
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet - Kbt. 67. § (1) bekezdése 
szerinti - egységes európai közbeszerzési dokumentuma 
 

(Opcionális - Előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet 
kapacitására támaszkodva való megfelelés esetén irányadó) 

 

 

 
AJÁNLATTEVŐVEL KAPCSOLATOS IRATOK 

 
 

 
Ajánlattevőnek, alvállalkozójának, és adott esetben az alkalmasság 
igazolásában részt vevő más szervezetnek az ajánlatot aláíró(k) aláírási 
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címpéldánya, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-
mintája 
 

 
Ajánlattevőnek, alvállalkozójának, és adott esetben az alkalmasság 
igazolásában részt vevő más szervezetnek a cégkivonatban nem szereplő 
kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől 
származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a 
meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás 
 

(Opcionális) 
 

 

 
Ajánlattevőnek, alvállalkozójának, és adott esetben az alkalmasság 
igazolásában részt vevő más szervezetnek folyamatban lévő 
változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott 
változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által 
megküldött igazolás 
 

(Opcionális) 
 

 

 
A Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat arra vonatkozólag, hogy a kis- 
és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. évi 
törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e 
 
 

 

 
A Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontjai szerinti nyilatkozat  
 

(Nemleges tartalommal is csatolandó a nyilatkozat!) 
 

 

 
A Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat 
 

 

 
Az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozata 
 

(Opcionális) 
 

 

 
Változásbejegyzésre vonatkozó nemleges nyilatkozat 
 

(Opcionális) 
 

 

 
A kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet Kbt. 65. § (7) bekezdése 
szerinti, szerződésben vagy előszerződésben foglalt kötelezettségvállalását 
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tartalmazó okirat. 
 

(Opcionális - Előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet 
kapacitására támaszkodva való megfelelés esetén irányadó) 

 
EGYÉB IRATOK 
 

 

 
CD vagy DVD melléklet 
 

 

 
Ajánlattevő nyilatkozata a mellékelt CD vagy DVD tartalmára vonatkozólag 
 

 

 
Az eljárást megindító felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum alapján 
csatolandó egyéb iratok 
 

(Amennyiben van ilyen) 
 

 

 
Az ajánlatban csatolt nem magyar nyelvű okiratok igazolások, nyilatkozatok 
stb. magyar nyelvű fordításai 
 

(Opcionális) 
 

 

 
Az ajánlattevő által fontosnak tartott egyéb dokumentumok 
 

(Opcionális) 
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A Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat 
 

formanyomtatványa 
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A Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat 
 

a 
 

„Digitális Oktatási Stratégia horizontális pilléréhez kapcsolódó stratégiai dokumentumok szerzői 
vagyoni jogainak megvásárlása” 

 
tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában 

 
 

Alulírott …………………….., mint a (z) ………………… ajánlattevő (székhely: ………………) ……………. 
(képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az eljárást megindító felhívásban és a kapcsolódó 
dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki 
leírás gondos áttekintése után 
 

a z  a l á b b i  n y i l a t k o z a t o t  t e s s z ü k :  
 
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 66. § (2) bekezdése alapján, megvizsgáltuk és 
fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott közbeszerzési eljárást megindító 
felhívásának és a kapcsolódó dokumentációjának feltételeit. 
 
Kijelentjük, hogy amennyiben mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, a szerződést 
megkötjük, továbbá az eljárást megindító felhívásban és a kapcsolódó dokumentációban rögzített 
szolgáltatást az ajánlatban meghatározott díjért szerződésszerűen teljesítjük.  
 
Kelt: Hely, év/hónap/nap 
 

……………………………… 
cégszerű aláírás 
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Egységes európai közbeszerzési dokumentum 
 

formanyomtatványa 
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Az egységes európai közbeszerzési dokumentum  
 

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

 

Olyan közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az eljárást megindító felhívást az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában tették közzé, az I. részben előírt információ automatikusan beolvasásra kerül, 
feltéve, hogy az elektronikus ESPD-szolgáltatást4 használták az egységes európai közbeszerzési 
dokumentum kitöltéséhez. 
 

Az Európai Unió Hivatalos lapjában közzétett vonatkozó hirdetmény5 hivatkozási adatai: 
 
A Hivatalos Lap S sorozatának száma  
 

[ ], 
 
dátum  
 

[ ], 
 

[ ] 
 
oldal, a hirdetmény száma a Hivatalos Lap S sorozatban:  
 

[ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 
 

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

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

[….] 

 
A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

 

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

A beszerző azonosítása6 Válasz: 

Név: [ ] 

Melyik beszerzést érinti? Válasz: 

A közbeszerzés megnevezése vagy rövid ismertetése7: [ ] 
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Az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő által az 
aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)8: 

[ ] 

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: [ ] 

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

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

[ ] 

Postai cím: [ ] 

Kapcsolattartó személy vagy személyek9: [ ] 

Telefon9: [ ] 

E-mail cím9: [ ] 

Internetcím (adott esetben): [ ] 

Általános információ: Válasz: 

A gazdasági szereplő mikro-, kis- vagy középvállalkozás10? [ ] Igen [ ] Nem 

Csak ha a közbeszerzés fenntartott11: A gazdasági szereplő 
védett műhely, szociális vállalkozás12 vagy védett munkahely-
teremtési programok keretében fogja teljesíteni a szerződést? 

[ ] Igen [ ] Nem 

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. 

[ ] 

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

[ ] Igen [ ] Nem [ ] Nem 
alkalmazható 

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

 

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

a) [……] 

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

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

c) Kérjük, tüntesse fel a referenciákat, amelyeken a felvétel vagy 
a tanúsítás alapul, és adott esetben a hivatalos jegyzékben elért 
minősítést13: 

c) [……] 

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

d) [ ] Igen [ ] Nem 

Ha nem: 
 
Ezen kívül kérjük, hogy KIZÁRÓLAG akkor töltse ki a hiányzó 
információt a IV. rész A., B., C. vagy D. szakaszában az esettől 
függően, ha a vonatkozó hirdetmény vagy közbeszerzési 
dokumentumok ezt előírják: 

 

e) 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? 

e) [ ] 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. 

[……][……][……][……] 

Részvétel formája: Válasz: 

A gazdasági szereplő másokkal együtt vesz részt a közbeszerzési 
eljárásban?14 

[ ] 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, ...): 

a): [……] 

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

b): [……] 

c) Adott esetben a részt vevő csoport neve: c): [……] 

Részek Válasz: 

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

[ ] 

 
B: A GAZDASÁGI SZEREPLŐ KÉPVISELŐIRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

 

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

Képviselet, ha van: Válasz: 

Teljes név [……] 
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a születési idő és hely, ha szükséges: [……] 

Beosztás/milyen minőségben jár el: [……] 

Postai cím: [……] 

Telefon: [……] 

E-mail cím: [……] 

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

[……] 

 
C: MÁS SZERVEZETEK KAPACITÁSAINAK IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

 

Igénybevétel: Válasz: 

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

[ ] Igen [ ] Nem 

Amennyiben igen, minden egyes érintett szervezetre vonatkozóan külön egységes európai 
közbeszerzési dokumentumban adja meg az e rész A. és B. szakaszában, valamint a III. részben 
meghatározott információkat, megfelelően kitöltve és az érintett szervezetek által aláírva. 
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy ennek magában kell foglalnia azokat a szakembereket vagy műszaki 
szervezeteket, akik/amelyek nem tartoznak közvetlenül a gazdasági szereplő vállalkozásához, 
különösen a minőség-ellenőrzés felelőseit, továbbá építési beruházásra irányuló közbeszerzési 
szerződés esetében azon szakembereket vagy műszaki szervezeteket, akiket/amelyeket a gazdasági 
szereplő a beruházás kivitelezéséhez igénybe vehet. 
 
Amennyiben a gazdasági szereplő által igénybe vett meghatározott kapacitások tekintetében ez 
releváns, minden egyes szervezetre vonatkozóan adja meg a IV. és az V. részben meghatározott 
információkat is15. 

 
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 
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A 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (1) bekezdése a következő kizárási okokat határozza meg: 
1. Bűnszervezetben való részvétel16; 
2. Korrupció17; 
3. Csalás18; 
4. Terrorista bűncselekmény vagy terrorista csoporthoz kapcsolódó bűncselekmény19; 
5. Pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása20; 
6. Gyermekmunka és az emberkereskedelem más formái21 

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. 

[……][……][……][……]22 

Amennyiben igen, kérjük,23 adja meg a következő információkat: 
 

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

 

dátum: a) [ ] 

pont(ok): a) [ ] 

ok(ok): a) [ ] 

b) Határozza meg az elítélt személyét: b) [……] 

c) Amennyiben az ítélet közvetlenül megállapítja:  

A kizárási időszak hossza c) [……] 

és az érintett pont(ok) c) [ ] 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja 
meg a következő információkat:  
 
Internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció 
pontos hivatkozási adatai. 

[……][……][……][……]24 

Ítéletek esetén hozott-e a gazdasági szereplő olyan 
intézkedéseket, amelyek a releváns kizárási okok ellenére 
igazolják megbízhatóságát25 (Öntisztázás)? 

[ ] Igen [ ] Nem 

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az 
intézkedéseket26: 

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

 

Adó vagy társadalombiztosítási járulék 
fizetése: 

Válasz: 

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

[ ] Igen [ ] Nem 

 Adók Társadalombiztosítási 
hozzájárulás 

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

  

a) Érintett ország vagy tagállam a) [……] a) [……] 

b) Mi az érintett összeg? b) [……] b) [……] 

c) A kötelezettségszegés 
megállapításának módja: 

  

1) Bírósági vagy közigazgatási határozat: c1) [ ] Igen [ ] Nem c1) [ ] Igen [ ] Nem 

- Ez a határozat jogerős és 
végrehajtható? 

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

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

-    [……] -    [……] 

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

-    [……] -    [……] 

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

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

d) [ ] Igen [ ] Nem d) [ ] Igen [ ] Nem 

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

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

[……][……][……] 
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Internetcím, a kibocsátó hatóság vagy 
testület, a dokumentáció pontos 
hivatkozási adatai. 27 

 
C: FIZETÉSKÉPTELENSÉGGEL, ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGGEL VAGY SZAKMAI KÖTELESSÉGSZEGÉSSEL 

KAPCSOLATOS OKOK28 

 

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 
terén29? 

[ ] Igen [ ] Nem 

Ha igen, hozott-e a gazdasági szereplő olyan intézkedéseket, 
amelyek e kizárási okok ellenére igazolják megbízhatóságát 
(Öntisztázás)? 

[ ] Igen [ ] Nem 

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

A gazdasági szereplő a következő helyzetek bármelyikében van-
e: 

 

a) Csődeljárás, vagy [ ] Igen [ ] Nem 

b) Fizetésképtelenségi eljárás vagy felszámolási eljárás alatt áll, 
vagy 

[ ] Igen [ ] Nem 

c) Hitelezőkkel csődegyezséget kötött, vagy [ ] Igen [ ] Nem 

d) A nemzeti törvények és rendeletek szerinti hasonló eljárás 
következtében bármely hasonló helyzetben van30, vagy 

[ ] Igen [ ] Nem 

e) Vagyonát felszámoló vagy bíróság kezeli, vagy [ ] Igen [ ] Nem 

f) Üzleti tevékenységét felfüggesztette? [ ] Igen [ ] Nem 

Ha igen: 
- Kérjük, részletezze: 

[……] 

Ha igen: 
- Kérjük, ismertesse az okokat, amelyek miatt mégis képes lesz 
az alkalmazandó nemzeti szabályokat és üzletfolytonossági 
intézkedéseket figyelembe véve a szerződés teljesítésére31 

[……] 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja 
meg a következő információkat: 
 
Internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció 
pontos hivatkozási adatai. 

[……][……][……] 

Elkövetett-e a gazdasági szereplő súlyos szakmai 
kötelességszegést32? 

[ ] Igen [ ] Nem, 

Ha igen, kérjük, részletezze: [……] 

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

Kötött-e a gazdasági szereplő a verseny torzítását 
célzómegállapodást más gazdasági szereplőkkel? 

[ ] Igen [ ] Nem 

Ha igen, kérjük, részletezze: […] 

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

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

Van-e tudomása a gazdasági szereplőnek 
bármilyenösszeférhetetlenségről33 a közbeszerzési eljárásban 
való részvételéből fakadóan? 

[ ] Igen [ ] Nem 

Ha igen, kérjük, részletezze: […] 

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

[ ] Igen [ ] Nem 

Ha igen, kérjük, részletezze: […] 

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

[ ] Igen [ ] Nem 

Ha igen, kérjük, részletezze: […] 

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

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

Megerősíti-e a gazdasági szereplő a következőket? 
 

a) A kizárási okok fenn nem állásának, illetve a kiválasztási 
kritériumok teljesülésének ellenőrzéséhez szükséges 
információk szolgáltatása során nem tett hamis nyilatkozatot, 

[ ] Igen [ ] Nem 

b) Nem tartott vissza ilyen információt, [ ] Igen [ ] Nem 

c) Késedelem nélkül be tudta nyújtani az ajánlatkérő szerv vagy 
a közszolgáltató ajánlatkérő által megkívánt kiegészítő iratokat, 
és 

[ ] Igen [ ] Nem 

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

[ ] Igen [ ] Nem 

Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési 
dokumentumokban megkívánt dokumentáció elektronikus 
formában rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a következő 
információkat: 
 
Internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció 
pontos hivatkozási adatai. 

[……][……][……]34 

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

[ ] Igen [ ] Nem 

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

 
IV. RÉSZ: KIVÁLASZTÁSI SZEMPONTOK 

 

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

α: AZ ÖSSZES KIVÁLASZTÁSI SZEMPONT ÁLTALÁNOS JELZÉSE 
 

A gazdasági szereplőnek csak ezt a mezőt kell kitöltenie abban az esetben, ha az ajánlatkérő szerv 
vagy a közszolgáltató ajánlatkérő a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott 
közbeszerzési dokumentumokban jelezte, hogy a gazdasági szereplő szorítkozhat a IV. rész  
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 cégnyilvántartásába35: 

[…] 

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 

[ ] Igen [ ] Nem  
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lennie ahhoz, hogy a gazdasági szereplő letelepedési helye 
szerinti országban az adott szolgáltatást nyújthassa? 

Ha igen, kérjük, adja meg, hogy ez miben áll: […]  

Jelezze, hogy a gazdasági szereplő rendelkezik-e ezzel [ ] Igen [ ] Nem 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja 
meg a következő információkat: 
 
Internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció 
pontos hivatkozási adatai. 

[……][……][……] 

 
B: GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI HELYZET 

 

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

Gazdasági és pénzügyi helyzet Válasz: 

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

 

év: […] 

árbevétel: […] 

pénznem […] 

év: […] 

árbevétel: […] 

pénznem […] 

év: […] 

árbevétel: […] 

pénznem […] 

Vagy  

1b) A gazdasági szereplő átlagos éves árbevétele a vonatkozó 
hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban előírt 
számú évben a következő36 

 

évek száma […] 

átlagos árbevétel […] 

pénznem […] 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja 
meg a következő információkat: 
 
Internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció 
pontos hivatkozási adatai. 

[……][……][……] 

2a) A gazdasági szereplő éves („specifikus”) árbevétele a 
szerződés által érintett üzleti területre vonatkozóan, a 
vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési 
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dokumentumokban meghatározott módon az előírt pénzügyi 
évek tekintetében a következő: 

év: […] 

árbevétel: […] 

pénznem […] 

év: […] 

árbevétel: […] 

pénznem […] 

év: […] 

árbevétel: […] 

pénznem […] 

Vagy  

2b) A gazdasági szereplő átlagos éves árbevétele a területen és 
a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési 
dokumentumokban előírt számú évben a következő37: 

 

évek száma […] 

átlagos árbevétel […] 

pénznem […] 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja 
meg a következő információkat: 
 
Internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció 
pontos hivatkozási adatai. 

[……][……][……] 

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

[……] 

4) A vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési 
dokumentumokban meghatározott pénzügyi 
mutatók38tekintetében a gazdasági szereplő kijelenti, hogy az 
előírt mutató(k) tényleges értéke(i) a következő(k): 

 

az előírt mutató azonosítása - x és y39 aránya [……] 

és az érték [……]40 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja 
meg a következő információkat: 
 
Internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció 
pontos hivatkozási adatai. 

[……][……][……] 

5) Szakmai felelősségbiztosításának biztosítási összege a 
következő: 

[……],[……] 

pénznem […] 

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

[……][……][……] 
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Internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció 
pontos hivatkozási adatai. 

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

[……] 

Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési 
dokumentumokban esetlegesen meghatározott vonatkozó 
dokumentáció elektronikus formában rendelkezésre áll, kérjük, 
adja meg a következő információkat: 
 
Internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció 
pontos hivatkozási adatai. 

[……][……][……] 

 
C: TECHNIKAI ÉS SZAKMAI ALKALMASSÁG 

 

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

Technikai és szakmai alkalmasság Válasz: 

1a) Csak építési beruházásra vonatkozó 
közbeszerzési szerződések esetében: 
A referencia-időszak folyamán41 a gazdasági 
szereplő a meghatározott típusú 
munkákból a következőket végezte: 

 

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

[…] 

Munkák: […...] 

Ha a legfontosabb munkák megfelelő 
elvégzésére és eredményére vonatkozó 
dokumentáció elektronikus formában 
rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a 
következő információkat: 
 
Internetcím, a kibocsátó hatóság vagy 
testület, a dokumentáció pontos hivatkozási 
adatai. 

[……][……][……] 

1b) Csak árubeszerzésre és 
szolgáltatásnyújtásra irányuló 
közbeszerzési szerződések esetében: 
A referencia-időszak folyamán42 a gazdasági 
szereplő a meghatározott típusokon belül 
a következő főbb szállításokat végezte, 
vagy a következő főbb szolgáltatásokat 
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nyújtotta: A lista elkészítésekor kérjük, 
tüntesse fel az összegeket, a dátumokat és 
a közületi vagy magánmegrendelőket43: 

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 
szervezeteket44 veheti igénybe, különös 
tekintettel a minőség-ellenőrzésért felelős 
szakemberekre vagy szervezetekre: 

[……] 

Építési beruházásra vonatkozó 
közbeszerzési szerződések esetében a 
gazdasági szereplő a következő 
szakembereket vagy műszaki szervezeteket 
veheti igénybe a munka elvégzéséhez: 

[……] 

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

[……] 

4) A gazdasági szereplő a következő 
ellátásilánc-irányítási és ellenőrzési 
rendszereket tudja alkalmazni a szerződés 
teljesítése során: 

[……] 

5) Összetett leszállítandó termékek vagy 
teljesítendő szolgáltatások, vagy - 
rendkívüli esetben - különleges célra 
szolgáló termékek vagy szolgáltatások 
esetében: 

 

A gazdasági szereplő lehetővé teszi 
termelési vagy műszaki kapacitásaira, és 
amennyiben szükséges, a rendelkezésére 
állótanulmányi és kutatási eszközökre és 
minőségellenőrzési intézkedéseire 
vonatkozó vizsgálatok45 elvégzését. 

[ ] Igen [ ] Nem 

6) A következő iskolai végzettséggel és 
szakképzettséggel rendelkeznek: 

 

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

a) [……] 
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b) Annak vezetői személyzete: b) [……] 

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

[……] 

8) A gazdasági szereplő éves átlagos 
statisztikai állományi-létszáma és vezetői 
létszáma az utolsó három évre vonatkozóan 
a következő volt: 

 

Év, éves 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 
kíván esetleg harmadik féllel szerződést 
kötni46: 

[……] 

11) Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési 
szerződésesetében: 

 

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

[ ] Igen [ ] Nem 

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

[ ] 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. 

[……][……][……] 

12) Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési 
szerződésesetében: 

 

Rendelkezésre tudja-e bocsátani a 
gazdasági szereplő a vonatkozó 
hirdetményben vagy a közbeszerzési 
dokumentumokban foglalt, a hatáskörrel 
rendelkezőként elismert hivatalos 

[ ] Igen [ ] Nem 
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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? 

[ ] Igen [ ] Nem  

Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg ennek okát, valamint 
azt, hogy milyen egyéb bizonyítási eszközök bocsáthatók 
rendelkezésre a minőségbiztosítási rendszert illetően: 

[……] [……] 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja 
meg a következő információkat: 
 
Internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció 
pontos hivatkozási adatai. 

[……][……][……] 

Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő olyan, független testület 
által kiállított igazolást, amely tanúsítja, hogy a gazdasági 
szereplő az előírt környezetvédelmi vezetési rendszereknek 
vagy szabványoknak megfelel? 

[ ] Igen [ ] Nem 

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

[……] [……] 
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Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja 
meg a következő információkat: 
 
Internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció 
pontos hivatkozási adatai. 

[……][……][……] 

 
V. rész: Az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának csökkentése 

 

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, ha az ajánlatkérő 
szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő meghatározta az ajánlattételre vagy a párbeszédben való 
részvételre felhívandó részvételre jelentkezők számának csökkentésére alkalmazandó objektív és 
megkülönböztetésmentes szempontokat vagy szabályokat. Ez az információ, amelyhez 
kapcsolódhatnak a tanúsítványokra és egyéb igazolásokra (és azok típusára) vonatkozó 
követelmények, ha vannak ilyenek, a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben 
hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban található. 
 
Csak meghívásos eljárás, tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd és innovációs partnerség 
esetében: 

 
A gazdasági szereplő kijelenti a következőket: 
 

A számok csökkentése Válasz: 

A gazdasági szereplő a következő módon felel meg a részvételre 
jelentkezők számának csökkentésére alkalmazandó objektív és 
megkülönböztetésmentes szempontoknak vagy szabályoknak: 

[….] 

Amennyiben bizonyos tanúsítványok vagy egyéb igazolások 
szükségesek, kérjük, tüntesse fel mindegyikre nézve, hogy a 
gazdasági szereplő rendelkezik-e a megkívánt 
dokumentumokkal: 

[ ] Igen [ ] Nem48 

Ha e tanúsítványok vagy egyéb igazolások valamelyike 
elektronikus formában rendelkezésre áll47, kérjük, hogy 
mindegyikre nézve adja meg a következő információkat: 
 
Internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció 
pontos hivatkozási adatai. 

[……][……][……]49 

 
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 iratokhoz50, vagy 
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b)  Legkésőbb 2018. október 18-án51 az ajánlatkérő szervezetnek vagy a közszolgáltató 
ajánlatkérőnek már birtokában van az érintett dokumentáció. 

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

……………………………… 
cégszerű aláírás 
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A Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat 
 

formanyomtatványa 
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A Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat 1 
 

a 
 

„Digitális Oktatási Stratégia horizontális pilléréhez kapcsolódó stratégiai dokumentumok szerzői 
vagyoni jogainak megvásárlása” 

 
tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában 

 
 

Alulírott …………………….., mint a (z) ………………… ajánlattevő (székhely: ………………) ……………. 
(képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az eljárást megindító felhívásban és a kapcsolódó 
dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki 
leírás gondos áttekintése után 
 

a z  a l á b b i  n y i l a t k o z a t o t  t e s s z ü k :  
 
Nyilatkozunk a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 66. § (4) bekezdése alapján, hogy 
az ajánlattevő  
 

 ajánlattevő minősége 
(kérem jelölje „X”-el2) 

1)  a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 
2004. évi XXXIV. törvény szerint mikrovállalkozásnak minősül 

 

2)  a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 
2004. évi XXXIV. törvény szerint kisvállalkozásnak minősül 

 

3)  a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 
2004. évi XXXIV. törvény szerint középvállalkozásnak minősül 

 

4)  nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük 
támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. évi törvény hatálya alá 

 

 
Kelt: Hely, év/hónap/nap 
 

……………………………… 
cégszerű aláírás 

  

                                                      
1 Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő saját maga tekintetében köteles aláírni. 

2 Az 1) – 4) közül csak egyet lehet választani. 
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A Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozat 
 

formanyomtatványa 
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A Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozat  
 

a 
 

„Digitális Oktatási Stratégia horizontális pilléréhez kapcsolódó stratégiai dokumentumok szerzői 
vagyoni jogainak megvásárlása” 

 
tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában 

 
 

Alulírott …………………….., mint a (z) ………………… ajánlattevő (székhely: ………………) ……………. 
(képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az eljárást megindító felhívásban és a kapcsolódó 
dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki 
leírás gondos áttekintése után 
 

a z  a l á b b i  n y i l a t k o z a t o t  t e s s z ü k :  
 
1. Nyilatkozunk a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 66. § (6) bekezdés a) pontja 

alapján, hogy a közbeszerzés tárgyának az alábbiakban meghatározott részének / részeinek 
teljesítéséhez kívánunk alvállalkozó(ka)t igénybe venni: 

 

A közbeszerzés azon része(i), amellyel összefüggésben alvállalkozó(ka)t kívánunk igénybe 
venni  

 

 

 

 
2. Nyilatkozunk a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 66. § (6) bekezdés b) pontja 

alapján, hogy a fenti részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már 
ismert alvállalkozókat az alábbiakban határozzuk meg: 
 

Az igénybe venni kívánt alvállalkozó 
megnevezése 

A közbeszerzés azon része(i), amellyel, vagy 
amelyekkel összefüggésben igénybevételre 

kerül 

  

  

  

 
Kelt: Hely, év/hónap/nap 
 

……………………………… 
cégszerű aláírás 
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A Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat 
 

formanyomtatványa 
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A Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat  
 

a 
 

„Digitális Oktatási Stratégia horizontális pilléréhez kapcsolódó stratégiai dokumentumok szerzői 
vagyoni jogainak megvásárlása” 

 
tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában 

 
 
Alulírott …………………….., mint a (z) ………………… ajánlattevő (székhely: ………………) ……………. 
(képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az eljárást megindító felhívásban és a kapcsolódó 
dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki 
leírás gondos áttekintése után 
 

a z  a l á b b i  n y i l a t k o z a t o t  t e s s z ü k :  
 
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 67. § (4) bekezdésére való tekintettel kijelentjük, 
hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény 62. § -ában meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. 
 
 
Kelt: Hely, év/hónap/nap 
 

……………………………… 
cégszerű aláírás 
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A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozat 
 

formanyomtatványa 
 

(Opcionális - azaz kizárólag abban az esetben szükséges csatolni amennyiben releváns) 
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A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozat  
 

a 
 

„Digitális Oktatási Stratégia horizontális pilléréhez kapcsolódó stratégiai dokumentumok szerzői 
vagyoni jogainak megvásárlása” 

 
tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában 

 
 

Alulírott …………………….., mint a (z) ………………… ajánlattevő (székhely: ………………) ……………. 
(képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az eljárást megindító felhívásban és a kapcsolódó 
dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki 
leírás gondos áttekintése után 
 

a z  a l á b b i  n y i l a t k o z a t o t  t e s s z ü k :  
 
Nyilatkozunk a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 65. § (7) bekezdése alapján, hogy a 
szerződés teljesítéséhez az alábbi kapacitást nyújtó szervezeteket kívánjuk igénybe venni: 

 

Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet 
(vagy személy) 

Az eljárást megindító felhívás vonatkozó 
pontjának megjelölésével azon alkalmassági 

követelmény(ek) rögzítése, amely(ek)nek 
igazolása érdekében ezen szervezet (vagy 

személy) erőforrására vagy arra is 
támaszkodik 

  

  

  

 
Kelt: Hely, év/hónap/nap 
 

……………………………… 
cégszerű aláírás 
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Változásbejegyzésre vonatkozó nemleges nyilatkozat 
 

formanyomtatványa 
 

(Opcionális - azaz kizárólag abban az esetben szükséges csatolni amennyiben NINCS folyamatban 
változásbejegyzési eljárás) 
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Nemleges nyilatkozat változásbejegyzési eljárás tekintetében 
 

a 
 

„Digitális Oktatási Stratégia horizontális pilléréhez kapcsolódó stratégiai dokumentumok szerzői 
vagyoni jogainak megvásárlása”3 

 
tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában 

 
Alulírott …………………….., mint a (z) ………………… (székhely: ………………) ajánlattevő ……………. 
(képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az eljárást megindító felhívásban és a kapcsolódó 
dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki 
leírás gondos áttekintése után 
 

a z  a l á b b i  n y i l a t k o z a t o t  t e s s z ü k :   
 
ajánlattevő és alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet4 tekintetében nincs folyamatban 
lévő változásbejegyzési eljárás, és ajánlattevő nem nyújtott be változásbejegyzési kérelmet, 
melynek elbírálása folyamatban van. 
 
Kelt: Hely, év/hónap/nap 
 

……………………………… 
cégszerű aláírás 

  

                                                      
3 Amennyiben releváns 
4 Amennyiben CSAK ajánlattevő vagy CSAK kapacitást igazoló szervezet tekintetében kívánják benyújtani, úgy a 
megfelelő rész törlendő 
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A CD vagy DVD mellékletre vonatkozó nyilatkozat 
 

formanyomtatványa 
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A CD vagy DVD mellékletre vonatkozó nyilatkozat 
 

a 
 

„Digitális Oktatási Stratégia horizontális pilléréhez kapcsolódó stratégiai dokumentumok szerzői 
vagyoni jogainak megvásárlása” 

 
tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában 

 
 

Alulírott …………………….., mint a (z) ………………… ajánlattevő (székhely: ………………) ……………. 
(képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az eljárást megindító felhívásban és a kapcsolódó 
dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki 
leírás gondos áttekintése után 
 

a z  a l á b b i  n y i l a t k o z a t o t  t e s s z ü k :  
 
Az ajánlatunkban becsatolt elektronikus adathordozón található írásvédett (nem szerkeszthető) 
formátumú fájl tartalma teljes mértékben megegyezik az általunk becsatolt papír alapú, eredeti 
megjelölésű ajánlat tartalmával. 
 
Kelt: Hely, év/hónap/nap 
 

……………………………… 
cégszerű aláírás 
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II. Szakasz 
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Borítólap II.  
 

formanyomtatványa 
 

(a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint - adott esetben - a Kbt. 82. § (5) 
bekezdése szerinti objektív kritériumok igazolása esetén alkalmazandó minta) 



 
 

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség 
- 

A kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint - adott 
esetben - a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok 

igazolása 
- 

Digitális Oktatási Stratégia horizontális pilléréhez kapcsolódó 
stratégiai dokumentumok szerzői vagyoni jogainak megvásárlása 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fedőlap II.  
 

formanyomtatványa 
 

(a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint - adott esetben - a Kbt. 82. § (5) 
bekezdése szerinti objektív kritériumok igazolása esetén alkalmazandó minta) 



 

 

52 

 

Ajánlattevő neve 
(Ajánlattevő címe) 

 
A kizáró okok, az alkalmassági 

követelmények, valamint - adott 
esetben - a Kbt. 82. § (5) bekezdése 

szerinti objektív kritériumok igazolása 
 

a „Digitális Oktatási Stratégia 
horizontális pilléréhez kapcsolódó 
stratégiai dokumentumok szerzői 
vagyoni jogainak megvásárlása” 

 
tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 
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Tartalomjegyzék II. 
 

formanyomtatványa 
 

(a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint - adott esetben - a Kbt. 82. § (5) 
bekezdése szerinti objektív kritériumok igazolása esetén alkalmazandó minta) 
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Tartalomjegyzék 
 

a 
 

„Digitális Oktatási Stratégia horizontális pilléréhez kapcsolódó stratégiai dokumentumok 
szerzői vagyoni jogainak megvásárlása” 

 
tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában 

 
a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint - adott esetben - a 82. § (5) 

bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében benyújtott iratokhoz 
 

ÁLTALÁNOS IRATOK 
 

Oldalszám 
 

 
Tartalomjegyzék 
 

 

 
AZ ELŐÍRT KIZÁRÓ OKOKKAL KAPCSOLATOS IRATOK 
 

 
Oldalszám 

 

 
Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok 
tekintetében 
 

 

 
Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott 
kizáró ok tekintetében  
 

 

 
Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában meghatározott 
kizáró ok tekintetében 
 

 

 
Nyilatkozat a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok 
tekintetében 
 

 

 
AZ ELŐÍRT PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI ALKALMASSÁGGAL KAPCSOLATOS 
IRATOK 
 

 

 
Az eljárást megindító felhívás 14.1 - P.1. pontjában előírt alkalmassági 
minimumkövetelmény igazolása 
 

 

  

  

  



 

 

55 

 

EGYÉB IRATOK 
 

 
CD vagy DVD melléklet 
 

 

 
Ajánlattevő nyilatkozata a mellékelt CD vagy DVD tartalmára vonatkozólag 
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A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti nyilatkozat 
 

formanyomtatványa 
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A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti nyilatkozat 5 
 

a 
 

„Digitális Oktatási Stratégia horizontális pilléréhez kapcsolódó stratégiai dokumentumok 
szerzői vagyoni jogainak megvásárlása” 

 
tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában 

 
Alulírott …………………….., mint a (z) ………………… (székhely: ………………) ajánlattevő ……………. 
(képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az eljárást megindító felhívásban és a kapcsolódó 
dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és 
műszaki leírás gondos áttekintése után 
 

a z  a l á b b i  n y i l a t k o z a t o t  t e s s z ü k :  
 
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a 
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 8. § i) pontjának ib) alpontjában6 foglalt előírások alapján, a közbeszerzésekről szóló 
2015. évi CXLIII. törvény 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében 
 

k i j e l e n t j ü k ,  h o g y  
 

1. 7 
Ajánlattevő olyan társaságnak 
minősül, melyet nem jegyeznek 
szabályozott tőzsdén. 

Ajánlattevő olyan társaságnak minősül, melyet 
szabályozott tőzsdén jegyeznek. 

2. 

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 
2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: „Pénzmosásról Szóló Törvény”) 3. § r) pontja 
szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének 
bemutatása tekintetében nyilatkozom, hogy: 

3. 
A Pénzmosásról Szóló Törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint tényleges 
tulajdonosok adatait az alábbiakban határozzuk meg: 

 valamennyi tényleges tulajdonos neve:  

 valamennyi tényleges tulajdonos állandó lakóhelye8:  

4. 
Nincsen a Pénzmosásról Szóló Törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti 
tényleges tulajdonosunk.9 

 
Kelt: Hely, év/hónap/nap 

……………………………… 
cégszerű aláírás 

 
  

                                                      
5 Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő saját maga tekintetében köteles aláírni. 

6 Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében átírandó ugyanezen kormányrendelet 10. § g) pontjának gb) alpontjában 
7 Kérjük a megfelelő részt egyértelműen megjelölni (pl. aláhúzni és / vagy félkövérrel kiemelni)! 
8 A megjelölt személyek sorrendjében rögzítendőek a lakcímek. 
9 Amennyiben nincsen a Pénzmosásról Szóló Törvény 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonos úgy 
egyértelműen rögzíteni (pl. a 3. pontot üresen kell hagyni és a 4. pontot aláhúzással és / vagy félkövérrel kiemelni). 
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A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja szerinti nyilatkozat 
 

formanyomtatványa 
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A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja szerinti nyilatkozat 10 
 

a 
 

„Digitális Oktatási Stratégia horizontális pilléréhez kapcsolódó stratégiai dokumentumok 
szerzői vagyoni jogainak megvásárlása” 

 
tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában 

 
Alulírott …………………….., mint a (z) ………………… (székhely: ………………) ajánlattevő ……………. 
(képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az eljárást megindító felhívásban és a kapcsolódó 
dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és 
műszaki leírás gondos áttekintése után 
 

a z  a l á b b i  n y i l a t k o z a t o t  t e s s z ü k :  11 
 

A) A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 62. § (1) 
bekezdés k) pont kc) alpontjában foglaltak tekintetében az alábbiakban jelöljük meg 
azon jogi személy(eke)t vagy személyes joga szerint jogképes szervezet(ek)et amelyek 
társaságunk esetében közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25 %-os tulajdoni 
résszel vagy szavazati joggal rendelkeznek: 

 

Szervezet(ek) neve(i)12 Cím/Székhely 

  

  

  

 
Jelen nyilatkozat aláírásával kifejezetten nyilatkozom, hogy a közbeszerzésekről szóló 
2015. évi CXLIII. törvény 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában rögzített kizáró okok 
nem állnak fenn a fenti jogi személy(ek), illetve személyes joga szerint jogképes 
szervezet(ek) tekintetében. 

 
vagy 

 
B) Jelen nyilatkozat aláírásával kifejezetten nyilatkozunk, hogy nincsen olyan jogi személy 

vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely társaságunkban közvetetten vagy 
közvetlenül több, mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik. 

 
Kelt: Hely, év/hónap/nap 
 

……………………………… 
cégszerű aláírás 

  

                                                      
10 Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő saját maga tekintetében köteles aláírni. 
11 A jelen nyilatkozat alábbi részénél a „vagy” szó előtti, vagy utáni rész megfelelően jelölendő (pl. félkövér kijelöléssel, vagy a nem 
releváns rész törlésével) attól függően, hogy melyik a releváns az ajánlattevő számára 
12 Érintettek számának megfelelően többszörözhető 
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A pénzügyi-gazdasági alkalmasság megállapításához szükséges nyilatkozatok 
 

formanyomtatványa 
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 A pénzügyi-gazdasági alkalmasság megállapításához szükséges nyilatkozat  
 

a 
 

„Digitális Oktatási Stratégia horizontális pilléréhez kapcsolódó stratégiai dokumentumok 
szerzői vagyoni jogainak megvásárlása” 

 
tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában 

 
 

Alulírott …………………….., mint a (z) ………………… [ajánlattevő / az alkalmasság igazolása 
érdekében igénybe vett más szervezet (személy)13, székhely: ………………] ……………. (képviseleti 
jogkör/titulus megnevezése) az eljárást megindító felhívásban és a kapcsolódó 
dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és 
műszaki leírás gondos áttekintése után 
 

a z  a l á b b i  n y i l a t k o z a t o t  t e s s z ü k :  
 
Jelen nyilatkozat aláírásával - a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok 
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdésének az ajánlatkérő által történő 
alkalmazására való tekintettel - kijelentem, hogy megfelelünk az eljárást megindító felhívás 
14.1. pontjában előírt pénzügyi-gazdasági alkalmassági minimumkövetelménynek. 
Kelt: Hely, év/hónap/nap 
 

……………………………… 
cégszerű aláírás 

 
  

                                                      
13 Megfelelő aláhúzandó 
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A CD vagy DVD mellékletre vonatkozó nyilatkozat 
 

formanyomtatványa 
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A CD vagy DVD mellékletre vonatkozó nyilatkozat 
 

a 
 

„Digitális Oktatási Stratégia horizontális pilléréhez kapcsolódó stratégiai dokumentumok 
szerzői vagyoni jogainak megvásárlása” 

 
tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában 

 
 

Alulírott …………………….., mint a (z) ………………… ajánlattevő (székhely: ………………) ……………. 
(képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az eljárást megindító felhívásban és a kapcsolódó 
dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és 
műszaki leírás gondos áttekintése után 
 

a z  a l á b b i  n y i l a t k o z a t o t  t e s s z ü k :  
 
Az ajánlatunkban becsatolt elektronikus adathordozón található írásvédett (nem 
szerkeszthető) formátumú fájl tartalma teljes mértékben megegyezik az általunk becsatolt 
papír alapú, eredeti megjelölésű ajánlat tartalmával. 
 
Kelt: Hely, év/hónap/nap 
 

……………………………… 
cégszerű aláírás 
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horizontális pilléréhez kapcsolódó 
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Ajánlattételi felhívás 
 
 
1. Az Ajánlatkérő 

 

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség 
cím:  1027 Budapest, Csalogány utca 9-11. 
telefon:  +36 1 795 28 71  
fax:  +36 1 795 00 36 
e-mail: info@kifu.gov.hu 
honlap: kifu.gov.hu 
képviseli:  Szijártó Zoltán elnök 
 
 
A továbbiakban: „Ajánlatkérő” 
 
 

2. Ajánlatkérő nevében eljáró szervezet / személy 
 
InTender Consulting Kft. 
székhely:  1111 Budapest, Lágymányosi utca 12. fsz. 2. 
levelezési cím:  1036 Budapest, Bécsi út 63. 1. emelet (bejárat a Dereglye utca felől) 
telefon:  +36 70 / 505 - 47 - 34 
fax:  +36 1 / 951 - 76 - 82 
e-mail:  kozbeszerzes@intender.hu 
képviseli:  Dr. Pongor Dániel felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 
 
 

3. A közbeszerzési eljárás fajtája 
 
Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) 
98. § (2) bekezdés c) pontjában rögzített feltétel fennállása alapján, jelen felhívás 
megküldésével hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást kezdeményez. 
 
A tárgyban megnevezett háttértanulmányok szerzői hozzájárultak ahhoz, hogy az általuk 
létrehozott háttértanulmányokat a Miniszterelnöki Kabinetiroda Digitális Jólét Program 
Titkársága abból a célból, hogy a Digitális Oktatási Stratégiát az Országgyűlés 
megtárgyalhassa és arról döntést hozhasson, egyszeri alkalommal felhasználja. Ezen 
jogosultság átengedésére ellenérték nélkül, korlátozottan, egyszeri alkalomra szólóan 
került sor, és a jogok nem terjedtek ki a háttéranyagok átdolgozására.   
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A tárgyban megnevezett háttértanulmányok szerzői vállalták továbbá, hogy az általuk 
létrehozott háttértanulmányok szerzői vagyoni jogait kizárólagosan és korlátozás nélkül 
átadják a szerzői közösséget szervező, a szerzői közösség díjazását rendező szervezet, azaz 
a ERUDITIO Zrt. számára. 
  
 
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és 
a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának 
módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „321/2015. (X. 30.) 
Kormányrendelet”) előírásait figyelembe véve fog eljárni. 
 
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. 
törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) rendelkezéseit is megfelelően irányadónak tekinti. 

4. A közbeszerzési dokumentum elérhetősége 
 
Az eljárást megindító felhívást kézhez vevő szervezetek számára a kapcsolódó 
közbeszerzési dokumentumok a Kbt. 39. § (1) bekezdésében foglalt előírásra való 
tekintettel teljeskörűen és térítésmentesen rendelkezésre bocsátásra kerülnek. 
 
A közbeszerzési dokumentum rendelkezésre bocsátásának módja:  
 
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a jelen eljárást megindító felhívás 
mellékleteként bocsátja rendelkezésre elektronikus formátumban. 
 
 
A közbeszerzési dokumentum másra nem ruházható át.  
 
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumba való betekintés lehetőségét az alábbi címen 
biztosítja: 
 

InTender Consulting Kft. 
1036 Budapest, Bécsi út 63. 1. emelet 

 
 

5. A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárás 
lefolytatásra kerül 
 
Digitális Oktatási Stratégia horizontális pilléréhez kapcsolódó stratégiai dokumentumok 
szerzői vagyoni jogainak megvásárlása   
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6. A részajánlattételi lehetőségre vonatkozó előírások, valamint annak meghatározása, 
hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot 
 
6.1. Részajánlattételi lehetőségre vonatkozó előírások: 

 
Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában nem teszi lehetővé 
részajánlatok tételét tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárás tárgyának 
megvalósítása részekre bontva lehetetlen lenne. 
 

6.2. Többváltozatú (alternatív) ajánlattételre vonatkozó előírások: 
 
Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás tekintetében nem engedélyezi 
többváltozatú ajánlat benyújtását. 

 
7. A közbeszerzés tárgya és mennyisége 

 
Digitális Oktatási Stratégia horizontális pilléréhez kapcsolódó stratégiai dokumentumok 
szerzői vagyoni jogainak megvásárlása 
 
Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen 
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg 
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, 
műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy 
Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja. 
 
Becsült érték: 
 
41.299.212,- Ft + ÁFA 
 
CPV kód(ok): 
 

Fő tárgy: Fő szójegyzék 

  
79314000 – 8  Megvalósíthatósági tanulmány 

79315000 – 5  Társadalomkutatási szolgáltatások 
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8. Annak feltüntetését, ha keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer 

alkalmazására, vagy elektronikus árlejtés alkalmazására kerül sor 
 
Ajánlatkérő rögzíti, hogy tárgyi eljárás eredményeként: 
- Keretmegállapodás megkötésére: nem kerül sor 
 
Ajánlatkérő rögzíti, hogy tárgyi eljárás során: 
- Dinamikus rendszer alkalmazására: nem kerül sor 
- Elektronikus árlejtés alkalmazására: nem kerül sor 
 
 

9. A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje 
 
A teljesítés határideje: A jelen közbeszerzési eljárás alapján aláírásra kerülő 

szerződés tárgyát képző szerzői vagyoni értékű jogai 
átadásának határideje a szerződés hatálybalépésének 
időpontja. 

 
 

10. A teljesítés helye 
 
Természetbeni megjelölés:  Ajánlatkérő székhelye 
 
NUTS Kód:  HU101 
 
 

11. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkozó jogszabályokra való 
hivatkozás 
 
A finanszírozás módja: 

 
A jelen eljárás alapján megkötött szerződés szerinti kifizetés saját forrásból kerül 
teljesítésre. 
 

A teljesítés igazolása: 
 
A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1) bekezdésének a rendelkezései az 
irányadóak. 
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Fizetési határidő: 
 
A tekintettel arra, hogy az eljárás szolgáltatás megrendelésére irányul a szerződés 
szerinti kifizetés a Ptk. 6:130. § (1) - (2) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően, 
alvállalkozó(k) igénybevétele esetén a Kbt. 135. § (3) bekezdésében rögzítetteknek 
megfelelően történik. 
 

Előleg: 
 
Ajánlatkérő előleget nem fizet. 
 

Egyéb előírások: 
 
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a kifizetés vonatkozásában Az 
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § szerint kell eljárni. 
 
A szerződéskötés és a kifizetés valutaneme magyar Forint (HUF). 
 
A szerződés szerinti kifizetés átutalással kerül teljesítésre. 
 

 
A finanszírozás tekintetében irányadó jogszabályok: 
- Ptk.; 

- Kbt.; 
- Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény; 

- Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 
- A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény. 
 
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. 

 
 

12. Az ajánlatok értékelési szempontja  
 
Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) 
bekezdés a) pontjában rögzítetteknek megfelelően a legalacsonyabb ár alapján értékeli. 
 
Ajánlattevők megajánlásaikat nettó Ft + ÁFA dimenzióban kötelesek meghatározni. 
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13. A kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód 

 
13.1. Az előírt kizáró okok: 

 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság 
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) 
bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. 
 
A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt 
alkalmasság igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdése 
szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. 
 

13.2. Az előírt kizáró okok igazolási módja: 
 
A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 17. § (1) bekezdésében rögzítetteknek 
megfelelően ajánlattevőnek az előírt kizáró okok tekintetében egyszerű 
nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró 
okok hatálya alá.  
 
A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 17. § (1) bekezdésében rögzítetteknek 
megfelelően ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontját a 
321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 8. § i) pont ib) alpontjában és / vagy a 
321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint 
kell igazolnia. 
 
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a közbeszerzési eljárás során 
 
- a Kbt. 74. § (1) bekezdés a) pontja szerint eljárva ki fogja zárnia az eljárásból 

azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő 
szervezetet, az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik; 

 
- a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja szerint eljárva ki fogja zárnia az eljárásból 

azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő 
szervezetet, aki részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett be. 

 
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a 
szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § -a szerinti kizáró okok hatálya 
alá eső alvállalkozót. (A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha Ajánlatkérő az 
eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését).  
 
A kizáró okok tekintetében olyan nyilatkozatot kell csatolni, amely nem régebbi a 
közbeszerzési eljárás megindításának időpontjánál. 
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14. Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási mód 
 
14.1. A pénzügyi és gazdasági alkalmasság minimumkövetelménye(i): 

 
P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben bármelyik pénzforgalmi számláján a 

felhívás megküldésének napját megelőző 12 (tizenkettő) hónapban egynél 
több alkalommal 15 (tizenöt) napot meghaladó sorba állítás fordult elő. 
 
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésre tekintettel Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő(ke)t 
az igazolások benyújtására. 
 

14.2. A pénzügyi és gazdasági alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok, illetve a 
megkövetelt igazolási mód: 

 
P.1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja és a Kr.19.§ (1) bekezdés a) pontja alapján 

ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlatához ajánlattevő valamennyi 
számlavezető pénzügyi intézménye által kiállított, az ajánlati felhívás 
megküldésének napján létező pénzforgalmi számlájára (vagy alszámlájára) 
vonatkozó nyilatkozatot az alábbi tartalommal: vezetett pénzforgalmi számla 
száma, számlanyitás dátuma, volt-e a felhívás megküldését megelőző 12 
(tizenkettő) hónapban bármelyik számlán 15 (tizenöt) napot meghaladó sorba 
állítás. Ajánlattevő csatoljon külön cégszerű nyilatkozatot, amelyben megadja 
az ajánlati felhívás megküldésének napján létező valamennyi élő pénzforgalmi 
számlaszámát és a számlát vezető pénzügyi intézményt, továbbá a 
nyilatkozatban nyilatkoznia kell arról, hogy a felsorolt pénzforgalmi számlákon 
túl, más pénzforgalmi számlával nem rendelkezik. A „sorba állítás'' kitétel alatt 
ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott 
fogalmat érti. Az eltérő banki gyakorlatra tekintettel ajánlatkérő azt is 
elfogadja, ha az igazolás sorban állás vonatkozásában tartalmaz közlést. 
 

 
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak továbbá különösen a Kbt. 65. § 
(7) - (11) bekezdéseinek, valamint a 321/2015. (X.30.) Kormány Rendelet 19. § -ának 
a vonatkozó rendelkezései. 
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14.3. A műszaki, illetve szakmai alkalmasság minimumkövetelménye(i): 

 
Ajánlatkérő – a Kbt. 65.§ (2) bekezdésével összhangban – nem ír elő műszaki 
és szakmai alkalmasságra vonatkozó feltételt, tekintettel arra, hogy az eljárás 
jogalapja szerint csak meghatározott gazdasági szereplő hívható fel 
ajánlattételre.  
 
 

15. Az ajánlattételi határidő 
 

2017. február 07. napján 10 óra 00 perc 
 
 

16. Az ajánlat benyújtásának címe 
 

InTender Consulting Kft. 
(cím: 1036 Budapest, Bécsi út 63. – bejárat a Dereglye u. felől) 

 
 

17. Az ajánlattétel nyelve 
 
Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében kizárólag magyar nyelven teszi lehetővé 
az ajánlattételt. 
 
Ajánlatkérő rögzíti, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában a magyar nyelven 
kívül más nyelven nem lehet ajánlatot benyújtani. 
 
 

18. Az ajánlat(ok) felbontásának ideje és helye, valamint az ajánlat(ok) felbontásán 
jelenlétre jogosultakat 

 
18.1. Az ajánlat(ok) felbontásának ideje: 

 
Megegyezik a felhívás 15. pontjában meghatározott időponttal. 
 

18.2. Az ajánlat(ok) felbontásának helye: 
 
Megegyezik a felhívás 16. pontjában meghatározott helyszínnel. 
 

18.3. Az ajánlat(ok) felbontásán jelenlétre jogosultak: 
 
Az ajánlat(ok) felbontásánál kizárólag a Kbt. 68. § (3) bekezdésében rögzített 
személyek, valamint szervezetek lehetnek jelen.   
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19. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama 

 
Ajánlati kötöttség a végső ajánlat megtételétől, illetve annak megtételére nyitva álló 
határidő lejártától számított 60 nap. 
 
Ajánlatkérő az ajánlati kötöttséggel kapcsolatosan külön felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § 
(5) bekezdésére. 
 
 

20. Az ajánlati biztosíték előírására vonatkozó információk 
 
A közbeszerzési eljárás során nem kerül ajánlati biztosíték előírásra. 
 
 

21. A szerződés teljesítésére vonatkozó különleges feltételek 
 
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződés esetében nem 
határoz meg a teljesítéssel kapcsolatos különleges feltételeket. 
 
 

22. Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett 
projektre (programra) vonatkozó adatokat 
 
Tárgyi közbeszerzési eljárás az EU alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal 
nem kapcsolatos. 
 
 

23. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek, valamint a szerződésben megkövetelt 
biztosítékokra vonatkozó információk 
 
Jogszavatosság: Nyertes ajánlattevőt a megkötésre kerülő szerződés 

szerinti valamennyi teljesítése vonatkozásában a Ptk. 
6:175. – 6:176. §-aiban foglalt jogszavatosság terheli. 

 
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó egyéb előírásokat a 
közbeszerzési dokumentum mellékletét képző szerződéstervezet tartalmazza. 
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24. A tárgyalás lefolytatásának menete és az Ajánlatkérő által előírt alapvető szabályok, a 

tárgyalás helyszíne és időpontja 
 
A benyújtott ajánlatok tárgyalás megtartásával kerülnek elbírálásra tekintettel arra, 
hogy Ajánlatkérő tárgyi eljárás során a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás szabályait 
alkalmazza. 
 
24.1. A tárgyalás lefolytatásának menete és az Ajánlatkérő által előírt alapvető 

szabályok 
 
A tárgyaláson ajánlattevőt a nevében nyilatkozattételre és kötelezettségvállalásra 
jogosult (azaz cégjegyzésre jogosult, vagy a cégjegyzésre jogosult személytől 
meghatalmazással rendelkező) személynek kell képviselnie. 
 
Ajánlatkérő egy alkalommal kíván tárgyalni az ajánlattevővel, azonban fenntartja 
magának a jogot arra vonatkozólag, hogy amennyiben szükségesnek ítéli további 
tárgyalásokat tartson. 
 
Amennyiben az Ajánlatkérő úgy ítéli meg, hogy további tárgyalási fordulók 
megtartása szükséges, úgy ennek tényéről az ajánlattevőt az első tárgyalási forduló 
során fogja értesíteni a következő tárgyalási forduló időpontjának a megjelölésével. 
 
Amennyiben a változások nagyságrendje indokolja, úgy az Ajánlatkérő az 
ajánlattevőt arra fogja felszólítani (póthatáridő tűzésével), hogy a végső ajánlatukat 
írásban juttassák el az Ajánlatkérő képviseletében eljáró személynek 
 
Amennyiben a változások nagyságrendje nem indokolja, hogy az Ajánlatkérő 
póthatáridőt tűzzön a végső ajánlatok benyújtására, úgy az ajánlattevők végső 
ajánlatukat írásban, zárt borítékban a tárgyaláson adják át az Ajánlatkérő 
képviseletében eljáró személynek (azonban az Ajánlatkérő ebben az esetben is 
fenntartja magának a jogot arra vonatkozólag, hogy póthatáridőt tűzzön a végső 
ajánlatok benyújtására). 
 
Amennyiben a változások nagyságrendje nem indokolja, hogy az Ajánlatkérő végső 
ajánlat benyújtását kérje, úgy a Kbt. 101. § (1) bekezdése értelmében ajánlattevő 
eredeti ajánlata az irányadó. 
 
Az ajánlati kötöttség beállta tekintetében a távolmaradó Ajánlattevő esetében is 
jelen felhívás 19. pontjában rögzítettek az irányadók. 
 
Ajánlatkérő tárgyalás keretei tekintetében rögzíti, hogy a tárgyalás során a 
közbeszerzés tárgya és feltételei kizárólag Kbt. 101. § (2) bekezdésében foglalt 
korlátok között módosulhatnak.   



Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség 
-- 

Digitális Oktatási Stratégia horizontális pilléréhez kapcsolódó stratégiai dokumentumok szerzői vagyoni jogainak megvásárlása 
- 

Ajánlattételi felhívás 

 

13 
 

 
24.2. A tárgyalás helyszíne: 
 

1027 Budapest, Csalogány utca 9-11. 
 
24.3. Az első tárgyalás időpontja 
 

Ajánlatkérő tárgyalást az ajánlatok érvényességéről szóló és a tárgyalásra vonatkozó 
meghívó megküldésétől számított legkorábban 3. munkanapon tart. 

 
 

25. A hiányok pótlására, valamint felvilágosítások benyújtására vonatkozó információk 
 
Ajánlatkérő a hiányok pótlására és a felvilágosítások benyújtására a Kbt. 71. § szerint 
lehetőséget biztosít. 
 

 
26. Egyéb információk 

 
26.1. Az eljárás eredményéről szóló értesítés: 

 
Ajánlatkérő eredményhirdetést nem tart, ajánlattevőket a Kbt. 79. § (1) - (2) 
bekezdése szerint írásban az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés 
megküldésével értesíti az eljárás eredményéről. 
 

26.2. Szerződéskötés: 
 
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 131. § (6) bekezdésében rögzítetteknek 
megfelelően az Ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség [Kbt. 131. § (5) 
bekezdés szerinti] időtartama alatt fogja aláírni a leghamarabbi időpontban 
figyelembe véve a Kbt. 131. § (8) bekezdésében rögzítetteket. 
 

26.3. Formai követelmények: 
 
Az ajánlatot írásban, 1 eredeti példányban, zárt csomagolásban, a jelen eljárást 
megindító felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell 
benyújtani úgy, hogy az az ajánlattételi határidő lejártáig meg is érkezzen. 
 
Amennyiben az ajánlat valamiért mégis több papír alapú példányban kerül 
benyújtásra, úgy az eredeti ajánlaton meg kell jelölni, hogy az az eredeti, a 
másolati példány(ok)on pedig, hogy az(ok) a másolat(ok). Amennyiben eltérés 
van az ajánlat „eredeti” és „másolat” példánya(i) között, az Ajánlatkérő az 
„eredeti” példányt tekinti irányadónak. 
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Az ajánlatot (több ajánlat esetleges benyújtása esetén az ajánlat eredeti 
példányát) zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat 
első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az 
ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg 
az aláírás legalább egy része a matricán legyen. 
 
Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen.  
 
Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, 
az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, 
de lehet számozni.  
 
Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az 
ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. 
 
A csomagoláson  
 

"Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség - AJÁNLAT - Digitális 
Oktatási Stratégia horizontális pilléréhez kapcsolódó stratégiai 

dokumentumok szerzői vagyoni jogainak megvásárlása - Nem bontható fel az 
ajánlattételi határidő lejárta előtt!" 

 
megjelölést kell feltüntetni.  
 
Az ajánlatban lévő minden nyilatkozatot a végén alá kell írnia az erre 
jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult 
személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.  
 
Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást 
hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek 
a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. 
 
Ajánlattevő köteles csatolni továbbá cégszerűen aláírt ajánlatot teljes 
terjedelmében, írásvédett (nem szerkeszthető) formátumban egy elektronikus 
adathordozón (CD vagy DVD) a papír alapú példányt tartalmazó zárt 
csomagolásban elhelyezve. 
 
Ajánlattevő köteles csatolni a kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozólag, hogy 
a fentiek szerinti adathordozón benyújtott ajánlatának tartalma teljes 
mértékben megegyezik az általa benyújtott eredeti megjelölésű ajánlat 
tartalmával. 
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26.4. Az ajánlatok értékelése: 

 
Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 
76. § (2) bekezdés a) pontjában rögzítetteknek megfelelően a legalacsonyabb ár 
alapján értékeli. 
 
 

26.5. Fordítás:  
 
Az idegen nyelvű irat, dokumentum (így különösen alkalmasságot igazoló 
dokumentum) benyújtása esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt 
annak magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani. Az Ajánlatkérő a Kbt. 47. § (2) 
bekezdésében rögzítetteknek megfelelően eljárva a nem magyar nyelven 
benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását (a hiteles fordítás 
mellett) is elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős. 
 

26.6. Árfolyam:  
 
Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az 
ajánlattevőnek: 
 
1. a referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes Magyar Nemzeti Bank 

által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia; 
 
2. az árbevételre vonatkozó nyilatkozat tekintetében az árfolyamszámítás a 

Magyar Nemzeti Bank által a lezárt üzleti év utolsó banki napján 
meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia.  

 
Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban (HUF) megadott összegek 
tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses 
dokumentum mögé kell csatolni.  
 
A bármely okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. vonatkozásában csak az alkalmasság 
megállapításához szükséges sorok (adatok, információk) vonatkozásában 
szükséges az átszámítást tartalmazó iratot becsatolni. 
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26.7. Projekttársaság: 
 
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) - (9) bekezdésében foglaltakra való tekintettel rögzíti, 
hogy tárgyi eljárás vonatkozásában kizárja annak lehetőségét, hogy nyertes 
ajánlattevő(k) a szerződés teljesítését külön erre a célra létrehozott gazdálkodó 
szervezettel (u.n. projekttársasággal) valósítsa (vagy valósítsák) meg. 

 
26.8. Irányadó idő:  

 
Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárással kapcsolatos 
valamennyi határidővel kapcsolatosan a közép-európai idő az irányadó. 
 

26.9. Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a Kbt. 68. § (4) 
bekezdése szerinti összes adatot [az ajánlattevők neve, címe (székhelye, 
lakóhelye), valamint azok a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az 
értékelési részszempontok alapján értékelésre kerülnek]. 

 
26.10. Ajánlattevőnek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más 

szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni: 
 
1. az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) 

bekezdés szerinti aláírás-mintáját, 
 
2. a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a 

cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a 
meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos 
meghatalmazást, 

 
3. 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 13. § -a alapján folyamatban lévő 

változásbejegyzési eljárás esetében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott 
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által 
megküldött igazolást (nemleges tartalommal is csatolandó). 
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26.11. Ajánlatkérő a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás benyújtásának lehetőségét a 

Kbt. 71. § -a szerint biztosítja. 
 
26.12. Ajánlattevő ajánlatában 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 17. § (1) 

bekezdésében rögzítetteknek megfelelően eljárva köteles csatolni a Kbt. 62. § 
(1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében kiállított, a 321/2015. (X. 30.) 
Kormányrendelet 8. § i) pont ib) alpontja és / vagy a 321/2015. (X. 30.) 
Kormányrendelet 10. § g) pont gb) alpontja szerint nyilatkozatát. 

 
26.13. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (2) bekezdésében 

foglaltaknak megfelelő kifejezett eredeti és aláírt nyilatkozatát a felhívás 
feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért 
ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 

 
26.14. Ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti 

nyilatkozatát arra vonatkozólag, hogy a kis- és középvállalkozásokról, 
fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint mikro-, kis- 
vagy középvállalkozásnak minősül-e. 

 
26.15. Valamennyi ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a Kbt. 67. § (1) bekezdése 

szerinti nyilatkozatot, amelyben köteles nyilatkozni arról, hogy az általa 
igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, ugyanakkor részletes 
adatokat nem köteles megadni. 

 
26.16. Az ajánlattevő az alvállalkozója vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése 

szerinti nyilatkozatot köteles csatolni a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésében foglalt 
kizáró okok hiányáról. (A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha Ajánlatkérő 
az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését). 

 
26.17. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevőnek meg kell jelölni (i) a 

közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő 
alvállalkozót kíván igénybe venni, valamint (ii) az ezen részek tekintetében 
igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. 
 
Fentiekre való tekintettel az ajánlattevő köteles csatolni a Kbt. 66. § (6) 
bekezdése szerinti nyilatkozatát. 
 
A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell! 
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26.18. Ahol a Kbt. illetve a 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 Ajánlatkérő előírja az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban 
történő benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének 
alapjául szolgál (különösen: garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról 
szóló nyilatkozat).  
 
Nem elektronikus úton történő ajánlattétel esetén az ajánlatnak a Kbt. 68. § 
(2) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a Kbt. 66. § (2) 
bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.  
 

26.19. Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján felhívja a figyelmet arra, hogy az 
eljárás megindító felhívás tekintetében összeállított közbeszerzési 
dokumentumban határozza meg azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől 
az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. (4) bekezdés szerinti azon 
követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni: 

 
26.20. Amennyiben a fentiek szerinti egy, vagy több feltétel teljesül úgy Ajánlatkérő 

jogosult a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontját és / vagy a Kbt. 131. § (9) bekezdését 
alkalmazni, amely rendelkezések alkalmazása esetén az ajánlattevő kártérítési és 
egyéb megtérítési igénnyel fellépni nem jogosult. 

 
26.21. Az Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (12) bekezdésének megfelelően eljárva, az 

alábbiakban határozza meg azon feltételt amelyt(ek)ől a közbeszerzés 
eredményességét függővé teszi:  

 

- Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a közbeszerzés 
finanszírozása a Miniszterelnöki Kabinetiroda, Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium és a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség közötti 
megállapodás alapján, a Digitális Jólét Program keretében történik, amely 
megállapodás aláírása a közbeszerzési eljárás eredményességének feltétele.  

 
Ajánlatkérő továbbá tájékoztatja ajánlattevőt, hogy a fenti megállapodás 
megkötése a jelen közbeszerzési eljárásban megkötésre kerülő szerződés 
hatályba lépésének feltétele. 

 
26.22. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes 

költség az ajánlattevőt terheli. 
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26.23. Amennyiben ajánlattevő bármely alkalmassági minimumkövetelmény 

igazolásához más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva kíván 
megfelelni, úgy köteles csatolni a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti 
nyilatkozato(ka)t, szerződés(eke)t illetve előszerződés(eke)t. 

 
26.24. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb 

nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a Kbt. 
kötelezően előír. 

 
26.25. Nyertes ajánlattevő az ellenérték teljes megfizetésének fejében köteles vállalni, 

hogy a megkötésre kerülő szerződés teljesítésével összefüggésben keletkező 
szerzői vagyoni jogait átruházza az Ajánlatkérőre - figyelembe véve a szerzői 
jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény vonatkozó rendelkezéseit, valamint az 
abban foglalt előírásokat, azaz különösen, de nem kizárólagosan a szerzői jogról 
szóló 1999. évi LXXVI. törvény 9. § -ában foglaltakat - kizárólagos, bármilyen 
területi, felhasználási, időbeli és harmadik félre való átruházással kapcsolatos 
korlátozások nélküli módon. 
 
Ajánlattevő a megajánlott ellenértéket úgy köteles meghatározni, hogy azt 
megfelelőnek ítélje a szerzői vagyoni jogoknak fentiekben rögzített átruházás 
tükrében. 
 

26.26. Az Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően eljárva 
újabb hiánypótlást nem rendel el abban az esetben, ha a hiánypótlással az 
ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az 
eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb 
hiánypótlás. 

 
26.27. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 

30. § (4) bekezdésére hivatkozással, hogy a jelen eljárást megindító felhívásban 
az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való pénzügyi és gazdasági, valamint 
műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített 
ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbi 
követelmények tekintetében 

 
14. -P1. 
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26.28. Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában 

résztvevő gazdasági szereplő valamely a felhívásban vagy a dokumentációban 
előírt igazolás helyett a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot 
igazolni, abban az esetben az ajánlattevő, alvállalkozó, az alkalmasság 
igazolásában résztvevő gazdasági szereplő nyilatkozatban köteles megadni, hogy 
melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint igazolni, és 
hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás 
nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus 
elérhetősége. 

 
26.29. A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos 

információ:  
 

A Kbt. 148. § -a szerint. 
 

26.30. A jelen eljárást megindító felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési 
dokumentumban nem szabályozott kérdésekben (továbbá különösen, de nem 
kizárólagosan a közbeszerzési eljárás alapján létrejövő szerződés a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény valamint annak végrehajtási 
rendeletei, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
rendelkezései megfelelően irányadóak. 

 
 

27. A felhívás megküldésének napja 
 
Az eljárást megindító felhívás 2017. január 24. napján került megküldésre az ajánlattevők 
részére. 
 
 

Kelt: Budapest, 2017. január 24. 
 
 

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség 
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InTender Consulting Kft. 
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