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I. FEJEZET 
TÁJÉKOZTATÓ 
 
 
 
1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 
 
1.1. A beszerzés tárgya 
 
A MTA Atommagkutató Intézet – a továbbiakban ajánlatkérő – a közbeszerzésekről szóló 2015. 
évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Második Rész, XV. fejezet 81.§ szerint nyílt 
közbeszerzési eljárást indít árubeszerzésre arra figyelemmel, hogy a beszerzés becsült értéke 
az uniós értékhatárt meghaladja és a vételár teljes egészében európai uniós alapból kerül 
finanszírozásra. A beszerzés a GINOP-2.3.3-15-2016-00034 azonosítószámú projektként 
támogatott. 
 
1.2. Az ajánlattevők köre 

Az eljárásban bármelyik gazdasági szereplő tehet ajánlatot.  

Közös ajánlattétel: 

A gazdasági szereplők jogosultak közösen ajánlatot tenni. Amennyiben több ajánlattevő 

közösen nyújt be ajánlatot (közös ajánlattevők), akkor ezt az EEKD-ban (formanyomtatvány) 

jelezni szükséges, továbbá a közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell 

benyújtania. A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen 

felelnek. 

Közös ajánlattétel esetén csatolni kell – a Kbt. 35. §-ának megfelelően – a közös ajánlattevők 

által cégszerűen aláírt megállapodást, amely megfelel valamennyi alábbi követelménynek és 

tartalmazza 

 a közös ajánlattevők megjelölését és a közös ajánlattétel tényét; 

 az ajánlat aláírása módjának ismertetését (valamennyi, a közös ajánlattevők 

nevében tett nyilatkozaton, okiraton fel kell tüntetni valamennyi közös ajánlattevő 

nevét és azt a tényt, hogy a jognyilatkozat megtételére a közös ajánlattevők nevében 

került sor); 

 a közös ajánlattevőket képviselő ajánlattevő (a képviselő) megjelölését azzal, hogy 

a képviselő korlátozás nélkül jogosult valamennyi közös ajánlattevőt képviselni az 

ajánlatkérővel szemben a jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő által az 

ajánlattevő, illetve az ajánlattevő által az ajánlatkérő felé megteendő, illetve 

megtehető jognyilatkozatok tekintetében;  

 külön-külön a közös ajánlattevők azon bankszámlaszámait, ahova az elismert 

teljesítés követően a kifizetés megtörténhet; 

 valamennyi közös ajánlattevő jognyilatkozatát arról, hogy egyetemleges 

felelősséget vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés 

teljesítéséért; a megállapodás az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, 

és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ 

felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltételtől, továbbá hatálya kiterjed 

legalább a szerződésszerű teljesítés ajánlatkérő általi elismerésének időpontjáig. 

Közös ajánlattétel esetén a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő 

szerződésben szerződő félként minden közös ajánlattevőnek szerepelnie kell. [Kbt. 131. § (1) 

bekezdés] Közös ajánlattétel esetén a résztvevők a teljesítésükre vonatkozó számláik 
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kibocsátásáról külön-külön kötelesek gondoskodni (Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi 

CXXVII. törvény 160. §).  

Figyelemmel a Kbt. 36. § (1) bekezdésére az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési 
eljárásban - részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében - 

a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen 
b) más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt, 
c) más ajánlattevőszerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja [65. § (7) 

bekezdés]. 
 
1.3 Alvállalkozók 
Az ajánlattevő alvállalkozó bevonására jogosult. 
Kbt. 3.§ 2. pont: alvállalkozó:az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás 
eredményeként megkötött szerződés teljesítésében a ajánlattevő által bevontan közvetlenül 
vesz részt, kivéve  
a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, 
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy 
alapanyag Eladóját, 
c) építési beruházás esetén az építőanyag-Eladót; 
A Kbt. 66.§ (6) bekezdése szerint az ajánlattevőnek az ajánlatban meg kell jelölnie 
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót 
kíván igénybe venni, 
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert 
alvállalkozókat. 
Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz 
igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62.§ valamint, ha az adott közbeszerzési eljárásban 
előírásra került, a 63. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. 
 
1.4. Gazdasági szereplő 
A Kbt. 3§. 10. pontja szerint gazdasági szereplő bármely természetes személy, jogi személy, 
egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, vagy ilyen személyek vagy 
szervezetek csoportja, aki, illetve amely a piacon építési beruházások kivitelezését, áruk 
szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja. 
 
1.5. Ajánlati dokumentáció 
A dokumentáció az ajánlati felhívással együtt kezelendő. Amennyiben a dokumentáció 
tartalma nem felel meg a tartalomjegyzéknek, úgy az eltérést köteles az ajánlattevőnek 
haladéktalanul írásban jeleznie kell. Amennyiben ezt elmulasztja, az ajánlat beadását követően 
már nem hivatkozhat arra, hogy bármely, a tartalomjegyzékben szereplő információ nem volt 
a részére elérhető.  
 
A dokumentációt ingyenesen biztosítja az ajánlatkérő.  
 
Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az 
ajánlattevőnek kell viselnie. Az ajánlatkérő semmilyen módon nem tehető felelőssé vagy 
kötelezetté ezekkel a költségekkel kapcsolatban az eljárás lefolytatásának eredményétől 
függetlenül. 
 
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevőnek figyelmét, hogy szükség esetén éljenek a Kbt. szerinti 
„kiegészítő tájékoztatás” kérés lehetőségével. 

A jelen dokumentáció elérhető http://egzomag.atomki.hu/kozbeszerzes/honlapon. 

Az ajánlattétel feltétele, az előzetes regisztráció. A regisztráció megtörténtéről a közbeszerzési 
dokumentáció iránti igény bejelentésekor tájékoztatást szükséges adni  
a drolahugyved@t-online.hu e-mail címre. 
 

http://egzomag.atomki.hu/kozbeszerzes/
mailto:drolahugyved@t-online.hu
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A dokumentációt letöltők a dokumentációt csak a beszerzés tárgyára vonatkozó ajánlattételhez 
használhatják fel. 
 
A közbeszerzési dokumentumok módosításait az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal 
megegyező helyen köteles közvetlenül elektronikusan elérhetővé tenni.  
 
1.4. Részekre történő ajánlattétel 

Az ajánlattevők az általuk elnyerni kívánt, az eljárást megindító felhívásban meghatározott 

alább megjelölt részekre (összesen 6 külön rész) nyújthatják be ajánlatukat, az egy ajánlattevő 

által elnyerhető részek száma nincs korlátozva (azaz részenként külön, ugyanakkor egy pályázó 

több vagy összes észre is pályázhat): 

 

1.rész: „LaBr3(Ce) detektorok gyártása és szállítása” 

2.rész: „Feszültségosztó gyártása és szállítása a LaBr3(Ce) detektorok fotoelektron-

sokszorozóihoz” 

3.rész: „Nagyfeszültségű tápegység gyártása és szállítása a LaBr3(Ce) detektorhoz” 

4.rész: „DSSSD félvezető, helyzetérzékeny szilícium detektorok gyártása és szállítása” 

5.rész: „A DSSSD detektorokhoz csatlakozó jelformáló elektronika gyártása és szállítása” 

6.rész: „A DSSSD detektorhoz csatlakozó elektronikai adatgyűjtő gyártása és szállítása” 
 
Az egyes részekre vonatkozó ajánlatok elbírálása önállóan történik, az ajánlattevőnek 
valamennyi rész tekintetében benyújtandó iratokat, dokumentumokat elegendő egyszer 
benyújtaniuk, ugyanakkor azon nyilatkozatokat, iratokat, dokumentumokat, amelyek 
részenként külön-külön értelmezhetőek, vagy eltérő tartalommal bírnak, külön-külön 
részenként kell benyújtani vagy külön-külön részenként megadott tartalommal kell kitölteni. 
Ilyen nyilatkozatnak, iratnak minősül 
- egységes európai közbeszerzési dokumentum, 
- a felolvasó lap, 
- a referencia követelmények teljesítésére vonatkozó nyilatkozat, valamint 
- a közbeszerzés azon részére vonatkozó nyilatkozatot, amelyhez az ajánlattevő alvállalkozót 
kíván igénybe venni, továbbá az ismert alvállalkozók megnevezésére, 
- illetőleg a kapacitást nyújtó szervezet igénybevételére vonatkozó nyilatkozat, figyelemmel 
arra, hogy az alkalmassági követelmények részenként igazolandóak. 
- az ajánlattevőnek a kiírás feltételeire vonatkozó a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti 
nyilatkozatban is meg kell jelölniük egyértelműen, hogy mely részekre vonatkozóan tesznek 
ajánlatot, fogadják el a feltételeket. 
- az ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerinti, az 
alvállalkozók és kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetek kizáró ok hatálya alá tartozására 
vonatkozó nyilatkozatot is valamennyi megpályázott részre vonatkozóan kell megtenniük, azaz 
abban jelezniük kell, hogy mely részre vonatkozóan teszik meg e nyilatkozatot. 
 
1.5. Az ajánlat költségei 
Az ajánlattevőt terheli az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő 
költség. 
 
1.6. Szakmai ajánlat - nyilatkozat -: 
Az ajánlattevőnek az egyes részekre, eszközökre nézve a műszaki leírásban és a szerződéses 
feltételekben foglaltakra szakmai ajánlatot (Kbt. 3.§ 37. pont) kell készítenie az egyes részekre 
külön - külön, az ajánlattal érintett rész vonatkozásában. 
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A szakmai ajánlat a szállítandó áru gyártói műszaki leírását tartalmazza, amely alapján 
egyértelműen megállapítható, hogy az teljesíti az ajánlatkérőnek az áruval szemben támasztott 
valamennyi műszaki specifikációját. 
 
1.7. Kiegészítő tájékoztatás 
Kbt. 56. § (1) bekezdése szerint bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési 
eljárásban ajánlattevő lehet - a megfelelő ajánlat érdekében - a közbeszerzési 
dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet az 
ajánlatkérőtől faxon, vagy elektronikus úton: 
Dr. Oláh István Attila ügyvéd: 4024 Debrecen, Liszt F. u. 6 I/8., tel/fax: +363052411077,  
email: drolahugyved@t-online.hu. 
 
A kiegészítő tájékoztatást a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de az 

ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb hat nappal kell megadni. 

Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet a válaszadási határidőt megelőző negyedik napnál 

később nyújtották be, a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek nem kötelező megadnia. Ha 

a tájékoztatást az ajánlatkérő nem tudja határidőben megadni, vagy a kiegészítő tájékoztatással 

egyidejűleg a közbeszerzési dokumentumokat módosítja, a Kbt. 52. § (4) bekezdése szerint kell 

eljárni. A kiegészítő tájékoztatást úgy kell megadni, hogy az ne sértse a gazdasági szereplők 

esélyegyenlőségét. A tájékoztatás teljes tartalmát az ajánlatkérő hozzáférhetővé teszi a 

http://egzomag.atomki.hu/kozbeszerzes/ honlapon, továbbá megküldi valamennyi az 

ajánlatkérő által közvetlenül felhívott gazdasági szereplő részére elektronikus úton, vagy faxon. 

A kiegészítő tájékoztatás megadása során az ajánlatkérő nem jelöli meg, hogy a kérdést melyik 

gazdasági szereplő tette fel. 

Az ajánlatkérő által kibocsátott kiegészítő tájékoztatások az ajánlati dokumentáció részévé 
válnak, az ajánlattevő köteles az ajánlatot ezen információk figyelembevételével elkészíteni és 
benyújtani. 
 
2. KAPCSOLATTARTÁS: 
Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között minden nyilatkozattétel – ha a Kbt. 
rendelkezéseiből más nem következik – írásban történik. 
Az írásbeli nyilatkozatok elektronikus úton, levélben, vagy telefaxon teljesíthetőek a Kbt. 41. § 
figyelembe vételével. 
 
3. AZ AJÁNLAT ÖSSZEÁLLÍTÁSA 
3.1. Az eljárás nyelve 
A közbeszerzési eljárás nyelve: magyar. 
Az eljárás során mindennemű közlés magyar történhet, kommunikáció semmilyen más 
nyelven nem fogadható el. A nem magyar nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az 
idegen nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű felelős fordítása is benyújtandó. 
A felelős fordításnak tartalmaznia kell az ajánlattevő azon nyilatkozatát, mely szerint a fordítás 
tartalmilag azonos az idegen nyelvű dokumentummal, valamint az ajánlattevő nevében eljáró 
képviselő szabályszerű aláírását. A fordítás helyességéért az ajánlattevő felel. Az ajánlatkérő a 
nem magyar benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. (Kbt. 
47. § (2) bekezdése alapján) 
 
3.2. Az ajánlat tartalma 
 
Az ajánlatot az ajánlati felhívásban és a dokumentációban megjelöltek szerint kell elkészíteni. 
A benyújtandó dokumentumok - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű 
másolatban is benyújthatók. Eredeti példányban kell azon nyilatkozatokat benyújtani, amelyek 
közvetlenül, valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgálnak (ilyen például a Kbt. 65.§ 
(8) bekezdés alkalmazása esetén a kezességvállalási nyilatkozat). Eredeti dokumentum 

mailto:drolahugyved@t-online.hu
http://egzomag.atomki.hu/kozbeszerzes/
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előírása esetén a dokumentum benyújtható az arra jogosult szerv által készített hiteles másolati 
példányban is, ebben az esetben a hitelesítésnek eredetinek kell lennie. 
Az ajánlatban lévő, minden – az ajánlattevő, vagy alvállalkozó, vagy kapacitást biztosító 
szervezet által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) annak végén cégszerűen alá kell írnia 
az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személy(ek)nek aki(k) erre a 
jogosult személy (ek)től írásos felhatalmazást kaptak. Az aláírási jogosultság ellenőrzése 
érdekében csatolni kell az ajánlattevő, az alvállalkozó, illetőleg és - ha ilyet az ajánlattevők az 
alkalmasság igazolásához igénybe vesz - az alkalmasság igazolásához kapacitást biztosító 
cégkivonata szerint cégjegyzésre jogosult azon képviselő(k) aláírási címpéldányának (vagy 
ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintájának) egyszerű másolati példányát, akik aláírásukkal 
ellátták az ajánlatot és az abban szereplő iratot. Amennyiben aláírási címpéldányt nem 
alkalmaznak az ajánlattevő letepedési országában, úgy arról nyilatkoznia kell írásban az 
ajánlattevőnek. 
A jelen dokumentáció nyilatkozat mintákat tartalmaz, melyek az ajánlattevőnek segítségül 
szolgálnak. 
Amennyiben az ajánlattevők, alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolásában ajánlattevő 
gazdasági szereplő a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván adatot vagy tényt igazolni, de az ezt 
a tényt, vagy adatot tartalmazó, a Kbt. 69.§ (11) bekezdése szerinti nyilvántartás a 
Közbeszerzési Hatóság útmutatójában nem szerepel, úgy az ajánlattevőnek, vagy az 
alkalmasság igazolásában ajánlattevő gazdasági szereplőnek az ajánlatban meg kell jelölnie az 
érintett nyilvántartást. 
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy minden – az ajánlati felhívásban, és a 
dokumentációban, valamint a Kbt.-ben előírt – igazolást, nyilatkozatot csatolni kell akkor is, 
ha erre vonatkozó külön mintát vagy útmutatást a jelen dokumentáció nem tartalmaz.  
 
3.3. Kizáró okok: 
 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság 
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében 
meghatározott kizáró okok fennállnak.  
Igazolási mód, a Kbt. és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-8. §, 10.§, 12-16. § alapján: 
Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 67. § (1) bekezdésében, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 1.-4. §-aiban foglaltak szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentumba 
foglalt nyilatkozattal, a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívás esetén magyarországi 
letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmassági igazolásában részt Vevő 
gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §-ában, nem 
magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmassági 
igazolásában részt Vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 10. §-ában foglaltak szerint, figyelemmel a Korm. rendelet 4. §, 6. § és 12-16. §-aiban 
foglaltakra is kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását. Az egységes európai közbeszerzési 
dokumentumra a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 3. § (2) és (3) bekezdés is irányadó Ha 
egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy 
kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek 
mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványokat is be kell nyújtani (Kbt. 67. § 
(3)) A Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy 
nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső 
alvállalkozót. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított 
igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt 
tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat 
valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. 
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában 
közreműködő gazdasági szereplőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek 
be. 
Az ajánlattevő ajánlatával együtt benyújtja a kizáró okok és az alkalmasság igazolására az 
egységes európai közbeszerzési dokumentumot. Kbt. (81.§ (3) bek.) 
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Az egységes európai közbeszerzési dokumentum kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági 
követelményeknek való megfelelés, illetve a 82. § (5) bekezdés szerinti objektív kritériumok 
teljesülése előzetes igazolását szolgáló dokumentum, amely a gazdasági szereplőnek az Európai 
Bizottság által meghatározott egységes formanyomtatvány szerint tett nyilatkozatát 
tartalmazza. (Kbt. 3.§ 5. pont) 
 
 
Egységes európai közbeszerzési dokumentumban a gazdasági szereplő egyrészt nyilatkozik 
arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn, valamint az előírt alkalmassági követelmények 
teljesülnek, másrészt megadja az eljárásban kért információkat, köztük az alkalmassági 
követelmények teljesítésére vonatkozó adatokat. (Kbt. 67.§ (2) bek.) 
A gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági 
követelményeknek való megfelelés, valamint - adott esetben - a 82. § (5) bekezdése szerinti 
objektív kritériumok teljesülése tekintetében az egységes európai közbeszerzési 
dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. (Kbt.67. § (1) bek.) 
 
Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a következőkre: 
 
Ha a Kbt. 69.§ (4) bekezdés szerinti ajánlattevő nem vagy az esetleges hiánypótlást, illetve 
felvilágosítás kérést követően sem megfelelően nyújtja be az igazolásokat (ideértve azt is, ha az 
igazolás nem támasztja alá az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt 
nyilatkozat tartalmát, vagy azzal ellentétes), az ajánlatkérő ezen ajánlattevő ajánlatának 
figyelmen kívül hagyásával az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek 
tekinthető ajánlattevőt hívja fel a Kbt. 69.§ (4) bekezdés szerint az igazolások benyújtására. Az 
ajánlatkérő az eljárást lezáró döntésben csak olyan ajánlattevőt nevezhet meg nyertes 
ajánlattevőként, aki az alkalmassági követelmények, a kizáró okok és a 82. § (5) bekezdése 
szerinti kritériumok tekintetében az e törvényben és a külön jogszabályban foglaltak szerint 
előírt igazolási kötelezettségének eleget tett. (Kbt. 69.§ (5) bek.) 
 
A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Magyarországon letelepedett ajánlattevő 
tekintetében a következő igazolásokat kell csatolni, illetve a következőképpen kell ellenőrizni 
[Kbt. 62. § (1) bekezdés, 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § és 17.§)]:  
 

                            Kizáró okok                           Igazolás módja 

Kbt. 62. § (1) bekezdés a) és e) pont, csak 

természetes esetében és a 62§ (2) bekezdése 

szerinti személyeknek 

közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara 

által hitelesített nyilatkozat 

Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pont a.) az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 

(a továbbiakban: Art.) szerinti köztartozásmentes 

adózói adatbázisból az ajánlatkérő ellenőrzi,  

b.) ha a gazdasági szereplő az adatbázisban nem 
szerepel, az illetékes adó- és vámhivatal 
igazolását vagy az adóigazgatási eljárás 
részletszabályairól szóló kormányrendelet 
szerinti adóigazolás 

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

Kbt. 62. § (1) bekezdés f) pont a.) a céginformációs szolgálattól ingyenesen, 
elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok 
alapján az ajánlatkérő ellenőrzi 
b.) ha a nem természetes személy gazdasági 
szereplő nem minősül cégnek, közjegyző vagy 
gazdasági, illetve szakmai kamara által 
hitelesített nyilatkozatot 

Kbt. 62. § (1) bekezdés g) pont Hatóság (Közbeszerzési Döntőbizottság) 

honlapján elérhető nyilvántartásból, valamint a 

céginformációs szolgálattól ingyenesen, 

elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok 

alapján az ajánlatkérő ellenőrzi 

Kbt. 62. § (1) bekezdés h) pont az ajánlatkérő nem kérhet külön igazolást, a 
kizáró ok hiányának igazolásaként az ajánlatkérő 
köteles elfogadni az eljárásban benyújtott 
egységes európai közbeszerzési dokumentumba 
foglalt nyilatkozatot, a Közbeszerzési 
Döntőbizottság vagy a bíróság döntésére 
vonatkozóan a kizáró ok hiányát a Hatóság 
honlapján közzétett adatokból az ajánlatkérő 
ellenőrzi 

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

megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás 

során; 

Kbt. 62. § (1) bekezdés j) pont kizáró ok megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi 

az eljárás során; korábbi közbeszerzési eljárásra 

vonatkozóan pedig az ajánlatkérő köteles 

elfogadni az eljárásban benyújtott egységes 

európai közbeszerzési dokumentumba foglalt 

nyilatkozatot; 

Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont 

- ka) alpont 
 

 

 

 

 

 

- ka) alpont: nem szükséges igazolás vagy 
nyilatkozat benyújtása, a céginformációs 
szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető 
cégjegyzék-adatok alapján az ajánlatkérő azt 
ellenőrzi, hogy valóban Magyarországon 
bejegyzett gazdasági szereplőről van szó; 

- kb) alpont:  a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 
(a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. 
§ 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált 
valamennyi tényleges tulajdonos nevének és 
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- kb) alpont 

állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó 
nyilatkozatot szükséges benyújtani;  
-ha a gazdasági szereplőnek nincs a 

pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) 

vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, 

úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges 

csatolni; 

Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpont -ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy van-e olyan 

jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezet, amely az ajánlattevőben közvetetten 

vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni 

résszel vagy szavazati joggal rendelkezik;  

-ha van ilyen szervezet, az ajánlattevő azt 

nyilatkozatban megnevezi (cégnév, székhely), 

továbbá nyilatkozik, hogy annak vonatkozásában 

a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában 

hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn; 

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

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

megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás 

során; 

62. § (1) bekezdés n) pont Gazdasági Versenyhivatal (a továbbiakban: 

GVH) döntései, illetve az ezt felülvizsgáló 

bírósági döntések tekintetében a jogsértés 

megtörténtét az ajánlatkérő a GVH honlapján 

található, döntéseket tartalmazó adatbázisokból 

ellenőrzi; az ajánlatkérő ezen felül nem kérhet 

külön igazolást, a GVH honlapján található 

adatbázisokban nem szereplő esetleges jogsértés 

hiányának igazolásaként az ajánlatkérő köteles 

elfogadni az eljárásban benyújtott egységes 

európai közbeszerzési dokumentumba foglalt 

nyilatkozatot; 

Kbt. 62. § (1) bekezdés o) pont ajánlatkérő köteles elfogadni igazolásként az 

eljárásban benyújtott egységes európai 

közbeszerzési dokumentumba foglalt 

nyilatkozatot; 

Kbt. 62. § (1) bekezdés p) pont ajánlatkérő nem kérhet külön igazolást, a kizáró 

ok hiányának igazolásaként az ajánlatkérő 

köteles elfogadni az eljárásban benyújtott 

egységes európai közbeszerzési dokumentumba 

foglalt nyilatkozatot; 
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Kbt. 62. § (1) bekezdés q) pont az ajánlatkérő nem kérhet külön igazolást, a 

jogsértés megtörténtét vagy annak hiányát a 

Hatóság honlapján közzétett adatokból az 

ajánlatkérő ellenőrzi. 

 

Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a Kbt. Második Része 

szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a Kbt. 62. §-a tekintetében a következő 

igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat köteles elfogadni, illetve a következőképpen köteles 

ellenőrizni a kizáró okok hiányát: 

 

a Kbt. 62. § (1) bekezdés a), e)-f) pontja és (2) 

bekezdése 

a gazdasági szereplő, illetve személy 

tagállama vagy letelepedése szerinti országa 

illetékes igazságügyi vagy közigazgatási 

hatósága által kibocsátott okiratot, amely 

igazolja az említett követelmények 

teljesítését; 

Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pont a letelepedése szerinti ország illetékes 

hatóságainak igazolását;  

a kizáró ok hiányát magyarországi 

köztartozással kapcsolatban az Art. szerinti 

köztartozásmentes adózói adatbázisból az 

ajánlatkérő is ellenőrzi;  

ha az ajánlattevő az adatbázisban nem 

szerepel, az illetékes adó- és vámhivatal 

igazolását vagy az adóigazgatási eljárás 

részletszabályairól szóló kormányrendelet 

szerinti adóigazolást is be kell nyújtani;  

amennyiben a gazdasági szereplő 

Magyarországon nem végez adóköteles 

tevékenységet, a Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal erről szóló igazolását 

Kbt. 62. § (1) bekezdés c), d), g) pontjai a letelepedése szerinti ország illetékes 

hatóságainak igazolását; a g) pont 

tekintetében a Közbeszerzési Döntőbizottság 

által alkalmazott eltiltásra vonatkozóan a 

kizáró ok hiányát az ajánlatkérő a Hatóság 

honlapján elérhető nyilvántartásból 

ellenőrzi; 

Kbt. 62. § (1) bekezdés h) pont az ajánlatkérő nem kérhet külön igazolást, a 

kizáró ok hiányának igazolásaként az 

ajánlatkérő köteles elfogadni az eljárásban 

benyújtott egységes európai közbeszerzési 

dokumentumba foglalt nyilatkozatot, a 

Közbeszerzési Döntőbizottság vagy a bíróság 

döntésére vonatkozóan a kizáró ok hiányát a 
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Hatóság honlapján közzétett adatokból az 

ajánlatkérő ellenőrzi 

Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pont nem szükséges igazolás benyújtása, a kizáró 

ok megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi az 

eljárás során; 

Kbt. 62. § (1) bekezdés j) pont az adott eljárásban a kizáró ok 

megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi az 

eljárás során; korábbi közbeszerzési 

eljárásra vonatkozóan pedig az ajánlatkérő 

köteles elfogadni az eljárásban benyújtott 

egységes európai közbeszerzési 

dokumentumba foglalt nyilatkozatot; 

Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont 

- ka) alpont 
 

 

- kb) alpont 
 

 

 

 

 

 

 

 

- kc)alpont: 

- ka) alpont: az érintett ország illetékes 

hatósága által kiállított adóilletőség-

igazolást; 

- kb) alpont: A pénzmosásról szóló törvény 3. 

§ 38. pont a)-b) vagy d) alpontja  szerint 

definiált valamennyi tényleges tulajdonos 

nevének és állandó lakóhelyének 

bemutatását tartalmazó nyilatkozatot 

szükséges benyújtani; ha a gazdasági 

szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló 

törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja 

alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy 

erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges 

csatolni; 

kc) alpont: az ajánlattevő jelentkező 

nyilatkozata arról, hogy van-e olyan jogi 

személy vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezet, amely az ajánlattevőben, 

közvetetten vagy közvetlenül több, mint 

25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati 

joggal rendelkezik; ha van ilyen szervezet, az 

ajánlattevő azt nyilatkozatban megnevezi 

(cégnév, székhely), továbbá nyilatkozik, hogy 

annak vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) 

bekezdés k) pont kc) alpontjában hivatkozott 

kizáró feltétel nem áll fenn; 

Kbt. 62. § (1) bekezdés l) pont a Kbt. 62. § (1) bekezdés l) pontja 

tekintetében a kizáró okok hiányát az 

ajánlatkérő ellenőrzi a munkaügyi 

hatóságnak a munkaügyi ellenőrzésről szóló 

1996. évi LXXV. törvény 8/C. §-a szerint 

vezetett nyilvántartásából nyilvánosságra 

hozott adatokból, valamint a Bevándorlási és 

Menekültügyi Hivatal honlapján közzétett 

adatokból 
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Kbt. 62. § (1) bekezdés m) pont nem szükséges igazolás benyújtása, a kizáró 

ok megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi az 

eljárás során; 

Kbt. 62. § (1) bekezdés n) és o) pontjai az ajánlatkérő nem kérhet külön igazolást, a 

kizáró ok hiányának igazolásaként az 

ajánlatkérő köteles elfogadni az eljárásban 

benyújtott egységes európai közbeszerzési 

dokumentumba foglalt nyilatkozatot; 

Magyarországon elkövetett korábbi jogsértés 

tekintetében az ajánlatkérő az n) pontban 

található kizáró ok hiányát a GVH honlapján 

található, döntéseket tartalmazó 

adatbázisokból ellenőrzi; 

Kbt. 62. § (1) bekezdés p) pont az ajánlatkérő nem kérhet külön igazolást, a 

kizáró ok hiányának igazolásaként az 

ajánlatkérő köteles elfogadni az eljárásban 

benyújtott egységes európai közbeszerzési 

dokumentumba foglalt nyilatkozatot; 

Kbt. 62. § (1) bekezdés q) pont a Kbt. 62. § (1) bekezdés q) pontja 

tekintetében az ajánlatkérő nem kérhet 

külön igazolást, a jogsértés megtörténtét 

vagy annak hiányát a Hatóság honlapján 

közzétett adatokból az ajánlatkérő ellenőrzi. 

 

Ha az illetékes bíróság vagy hatóság nem bocsát ki a 321/2015. (X. 30.) Korm rendelet 9. §  9. 
(1) bekezdés a)-c) pontja, vagy g) pont ga) alpontja szerinti kivonatot vagy igazolást, vagy azok 
nem terjednek ki az e pontokban hivatkozott esetek mindegyikére, az ajánlatkérő köteles 
elfogadni az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező eskü alatt tett nyilatkozatát, vagy ha ilyen 
nyilatkozat nem ismert az érintett országban, az ajánlattevő, által az illetékes bíróság, hatóság, 
kamara vagy szakmai szervezet előtt tett vagy közjegyző által hitelesített nyilatkozatot. 
 

A Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 69. § (12) bekezdése alapján nyilvántartja a gazdasági vagy 

szakmai kamara által létrehozott minősített ajánlattevői jegyzéket is. 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: 

Rendelet) 29.§ (1) bekezdése és 30. § (2) bekezdése értelmében a Hatóság által vezetett jegyzék 

közhiteles, melyet elektronikus formában honlapján is közzétesz. Az Ajánlatkérő felhívja 

gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy az alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási 

módja a minősített ajánlattevői jegyzékbe történő felvétel feltételét képező minősítési 

szempontokhoz képest szigorúbbak.  

A magyarországi letelepedésű ajánlattevő csatolja az ajánlatban aláíró személy 2006. évi V.  

törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírási címpéldányát/aláírás-mintáját az 

ajánlatkérésidokumentációban rögzítettek szerint. Folyamatban lévő változásbejegyzési 

eljárás esetében a 321/2015. (X.30) Korm.rend. 13. §-a is irányadó. Nemleges nyilatkozat 

csatolása is kötelező adott esetben, amennyiben az ajánlattevő letelepedési országában aláírási 

címpéldányt-mintát nem alkalmaznak. 

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők bármely 
más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló 
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kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, több 
szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító 
felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy 
követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező 
ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A (8) bekezdésben foglalt eset kivételével 
csatolni kell az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó 
szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó 
okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások 
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 
 
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt Vevő alvállalkozó vagy más szervezet 
vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a 
Kbt. 62. §-ában, illetve ha az ajánlatkérő előírta, a 63. §-ában foglalt kizáró okok hiányának 
igazolása érdekében. 
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az 
ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be. 
A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontja szerinti köztartozást nyilvántartó hatóságok igazolásának 
[8. § b) pont] azt kell tartalmaznia, hogy az igazolás kiállításának időpontjában van-e a 
gazdasági szereplőnek a hatóság által nyilvántartott köztartozása, illetve ha van, milyen 
időpontban járt le a gazdasági szereplő arra vonatkozó fizetési kötelezettsége és annak 
megfizetésére halasztást kapott-e, illetve milyen időtartamú halasztást kapott.A hatósági 
igazolást - ha az igazolás egyébként bizonyítja azt, hogy a gazdasági szereplőnek nincs egy évnél 
régebben lejárt köztartozása - az ajánlatkérő köteles elfogadni akkor is, ha nem közbeszerzési 
eljárásban való felhasználás céljára állították ki, vagy más közbeszerzési vagy egyéb eljárásában 
való felhasználás céljából állították ki, vagy ha a kiállító hatóság egy évnél rövidebb 
érvényességi időt írt az igazolásra és az már lejárt. 
 
A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal a honlapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés l) pontja alapján 
érintett, a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény 
szerint általa közrendvédelmi bírsággal sújtott gazdasági szereplőkről - a személyes adatok 
sérelme nélkül - tájékoztatást tesz közzé a határozat véglegessé válásától számított két éves 
időtartamra. Ha a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal tudomására jutott, hogy 
határozatával szemben közigazgatási pert indítottak, a kizáró okra vonatkozó adatokat a 
bíróság jogerős és végrehajtható határozatában foglalt döntésre figyelemmel teszi közzé, 
megjelölve a keresetet elutasító vagy a határozatot megváltoztató döntés jogerőre 
emelkedésének időpontját. Ha az adatok nyilvánosságra hozatalára már sor került - a 
keresetindításról történő tudomásszerzéssel egyidejűleg - intézkedik a honlapon 
nyilvánosságra hozott adatok törléséről 
   
A Közbeszerzési Hatóság útmutatót ad ki a 321/2015. (X.30) Kormány r.  8-11. §-ban 
hivatkozott, a Magyarországon, valamint az Európai Unióban és az Európai Gazdasági 
Térségben letelepedett gazdasági szereplők által benyújtandó igazolásokról, nyilatkozatokról, 
nyilvántartásokról és adatokról. A Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 69. § (11) bekezdésének 
megfelelő magyarországi hatósági elektronikus nyilvántartásokról útmutatót ad ki. A 
Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 187. § (10) bekezdése szerinti útmutató mellett a Kbt. 62. § (1) 
bekezdés k) pont ka) alpontjában foglalt nemzetközi szervezetek tagállamainak és 
egyezmények részeseinek listáját is közzéteszi honlapján és biztosítja annak folyamatos 
elérhetőségét. 
 
 
3.3. Az ajánlat részét képező dokumentumok (Minden rész vonatkozásában) 
Az ajánlatnak a következő dokumentumokat kell tartalmaznia: 
- Címlap 
- Felolvasólap 
- Tartalomjegyzék 
- Az egységes európai közbeszerzési dokumentum  
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- Szakmai ajánlat 
- Igazolások, nyilatkozatok, egyéb dokumentumok 
 
 
3.4. A BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK RÉSZLETEZÉSE (Minden rész 
vonatkozásában) 
Az ajánlattal együtt benyújtandó nyilatkozatok: 
3.4.1. Az ajánlat címlapja 1.sz. melléklet: a címlapon szerepelnie kell az ajánlattevő nevének 
és székhelyének, a közbeszerzés eljárás és tárgyának a megjelölése 
3.4.2. Felolvasólap 2. sz. melléklet 
3.4.3. Tartalomjegyzék 3. sz. melléklet (teljes részletességgel mutatja, hogy az ajánlatban az 
egyes dokumentumok mely oldalon találhatóak meg) 
3.4.4. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum 4.számú melléklet szerinti minta 
3.4.5. Szakmai ajánlat 5.sz. melléklet - árajánlattal együtt- 
3.4.6. Nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint, Kkvt. szerinti minősítésről 6 sz. melléklet 
3.4.7. Közös ajánlattétel 7. sz. melléklet (adott esetben) 
3.4.8. Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a.) és b.) pontjára vonatkozóan 8.sz. melléklet 
3.4.9. Magyarországi letelepedésű ajánlattevő esetében a folyamatban lévő 
változásbejegyzési eljárás esetében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott 
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást 
9. sz. melléklet 
3.4.10. Magyarországi letelepedésű ajánlattevő esetében csatolni kell az ajánlattevő és 
kapacitást biztosító szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányának vagy aláírás 
mintájának eredeti vagy másolati példányát. Amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a 
kötelezettségvállaló (képviselő) személye különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is 
tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazás eredeti vagy 
másolati példányát csatolni kell 10. sz. melléklet 
3.4.11. Nyilatkozat (adott esetben) a Kbt. 65. § (7) bekezdése vonatkozásában az alkalmasság 
igazolásához kapacitást biztosító szervezetről 11. sz. melléklet 
3.4.12. Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) 
bekezdése alapján 12. sz. melléklet 
3.4.13. Nyilatkozat a biztosíték határidőre történő nyújtására vonatkozóan 13. sz. melléklet 
 
Külön felhívásra benyújtandó nyilatkozatok a Kbt. 69.(4) bekezdése alapján: 
3.4.14. Nyilatkozat az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év 
legjelentősebb szállításainak ismertetését (referenciák) az adott rész vonatkozásában 14. sz. 
melléklet 
3.4.15. Nyilatkozat Kbt. 62. § (1) bekezdés a) és e) pontjaiban, valamint a 62§ (2) 
bekezdésében előít kizárok okokra nézve 15.sz. melléklet 
3.4.16. Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdésére eredeti példányban 16. sz. melléklet 
3.4.17. Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés d) pontja szerinti kizáró okra 17.sz. melléklet 
3.4.18. Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés f) pontja szerinti kizáró okra 18. sz. melléklet 
3.4.19. Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k. pont kb.) alpontja szerinti   kizáró okra 19.sz. 
melléklet 
3.4.20. Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k. pont kc.) alpontja szerinti    kizáró okra 20.sz. 
melléklet 
3.4.21. Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k. pont kb.) alpontja szerinti    kizáró okra 21 sz. 
melléklet (Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében) 
3.4.22. Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k. pont kc.) alpontja szerinti    kizáró okra 22. 
sz. melléklet (Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében) 
 
3.5.Az ajánlathoz az alábbi dokumentumokat szükséges még csatolni (Minden rész 
vonatkozásában): 
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3.5.1.Ajánlattevőnek és adott esetben az alvállalkozójának az alábbi cégokmányokat kell az 

ajánlathoz csatolni: az aláírási jogosultságok ellenőrzése céljából az ajánlattevőnek, illetve 

kapacitást biztosító szervezetének adatait a www.e-cegjegyzek.hu weboldalon ellenőrzi. 

Amennyiben az említett weboldalon az ajánlattevőnek, alvállalkozójának, illetve a kapacitást 

biztosító szervezetének adatai nem szerepelnek, akkor az ajánlattételi határidőt megelőző 30 

napnál nem régebbi cégkivonatokat eredetiben vagy egyszerű másolatban az ajánlathoz 

csatolni szükséges. Egyéni vállalkozó ajánlattevő (kapacitást biztosító szervezet) esetén az 

ajánlathoz csatolni kell az egyéni vállalkozói igazolvány másolati példányát; 

3.5.3. A Kbt. 67. § (1) bekezdés szerint az alkalmassági feltételeknek való megfelelésre 

vonatkozóan csak egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtása szükséges mind az 

ajánlattevők, mind a részükre adott esetben kapacitást nyújtó szervezetek tekintetében, azok 

tételes igazolása a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívásra történik. A 321/2015. (X. 30.) 

Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az 

alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő 

egyszerű nyilatkozatát, nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes 

információk megadását. 

A Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdése szerinti szervezetek (személyek) bevonására lehetőség van. 

Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító 

felhívás vonatkozópontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt 

(követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására 

(is) támaszkodik.A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal 

azonos módon köteles igazolni azadott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá a 

Kbt. 65. § (8) bekezdés alapján a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az 

ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibásteljesítésével 

összefüggésben ért kár megtérítéséért. 

Az alkalmasság igazolására szolgáló dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő 

benyújtani, kivéve azokat, melyekre nézve a dokumentáció eredeti irat benyújtását írja elő. 

A 321/2015. (X.30.) Kormány r. 22. § (1) bek. szerint a 21. § (1) bekezdés a) pontjának és (3) 

bekezdés a) pontjának esetét a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban 

a következő módon kell igazolni: 

a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, 

illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai 

parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt 

igazolással; 

b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott 

igazolással igazolással vagy az ajánlattevő, a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság 

igazolásában részt Vevő más szervezet nyilatkozatával. Amennyiben a referenciaigazolás / 

nyilatkozat szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a 

referenciaigazolásban / nyilatkozatban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó 

részösszeget/mennyiségi adatot. A Kbt. 140. § (9) bekezdése alapján a projekttársaság 

teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként a projekttársaság mindazon tulajdonosai 

bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek – a részvétel mértékéig -, akkor is, 

ha a projekttársaság időközben megszűnt. Amennyiben az alkalmasság igazolása a vizsgált 

időszakon túlnyúló szerződéssel történik, az alkalmasság igazolása körében csak a vizsgált 

időszakra eső teljesítés vehető figyelembe, ezért az igazolás során a megadott időszakra 

vonatkozó adatokat kell megadni. 

http://www.e-cegjegyzek.hu/
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Az ajánlat szerinti gazdasági szereplők közül elegendő csak annak benyújtani a vonatkozó 

igazolást, amely az adott alkalmassági feltételt igazolja. Valamennyi alkalmassági feltétel 

igazolásához: 

A csatolt dokumentumokat olyan tartalommal és részletességgel kell benyújtani, hogy 

egyértelműen megállapítható legyen az előírt alkalmassági feltételnek való megfelelés. 

 
4. FORMAI ELŐÍRÁSOK 
4.1. Az ajánlatok példányszáma és formai követelményei 
Az ajánlatokat 1 eredeti papír alapú és egy digitális példányban kell elkészíteni és egy lezárt 

borítékban/csomagban kell benyújtani az ajánlati felhívásban megadott ajánlattételi határidő 

lejártáig az ott megadott címen: (IV.2.7) …………………., 14.00. (helyi idő szerint) Hely: Dr. Oláh 

Ügyvédi Iroda (képviseli: Dr.Oláh István Attila ügyvéd, 4024 Magyarország, Debrecen, Liszt F. 

u. 6. I. emelet 8. ajtó). A személyesen, vagy futár útján benyújtott ajánlatok átvételét az 

Ajánlatkérő által felhatalmazott személy által aláírt elismervény igazolja. Az ajánlattevőknek a 

teljes ajánlatukat elektronikusan, pdf formátumban (CD-n vagy más adathordozón), a 

beadásnak megfelelő formában (aláírva) csatolniuk kell az ajánlathoz. A Kbt. 47. § (2) alapján 

a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell benyújtani, annak 

másolata nem fogadható el, egyéb dokumentumok másolatban is benyújthatók. Az ajánlatnak 

Felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti az Ajánlatevő nevét székhelyét, valamint 

azokat a főbb számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre 

kerülnek.  

A jól lezárt csomagolásra rá kell írni az ajánlattevő nevét, címét, valamint azt, hogy 
„Egzotikus magfolyamatok kutatásához használt LaBr3(Ce) és szilícium 
detektorok, valamint hozzájuk kapcsolódó berendezések beszerzése”, valamint 
„Nem bontható fel az ajánlati határidő lejártáig, ……………. 14:00 óráig.” 
 
A hiányos vagy hibás felirattal, címzéssel ellátott küldemények elirányításáért, idő előtti 
felbontásáért az ajánlatkérő felelősséget nem vállalt. A postán vagy futárszolgálattal feladott 
küldemények kockázatát az ajánlattevő viseli. 
A határidő után beérkezett ajánlat az ajánlattevő személyének megállapítása céljából 
bontható fel, amelyről külön jegyzőkönyvet kell felvenni. 
a) Az ajánlatban lévő, minden - ajánlattevő, alvállalkozó, vagy kapacitást biztosító szervezet 
által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén cégszerűen alá kell írnia az adott 
gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak, vagy olyan személy(ek)nek aki(k) erre a jogosult 
személy(ek)től írásos, a jogszabályi követelményeknek megfelelő meghatalmazást kaptak. 
b) 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. 
c) Az ajánlatot roncsolás mentesen nem bontható kötésben kell benyújtani. „Roncsolás 
mentesen nem bontható” kötésen az ajánlatkérő olyan bekötési módot ért, ami nem teszi 
lehetővé, hogy a benyújtott dokumentumban annak látható megsértése nélkül lapokat 
cseréljenek vagy pótoljanak. Ennek a követelménynek megfelel a ragasztott, könyvszerű 
bekötésen kívül a spirálozott kötés is, ha két lyukon spárgát vezetnek át, csomóra kötik, és a 
néhány cm-re levágott két szabad végét öntapadós matricával leragasztják, majd arra cégszerű 
aláírást tesznek oly módon, hogy az aláírás a papírlapra is átérjen. 
d) Az ajánlat oldalszámozása 1-gyel 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. 
e) Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban 
szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; 
f) Az ajánlatot - papír alapon -1 eredeti és 1 digitális példányban kell beadni adathordozón; 
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g) A példányokon fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét, székhelyét, továbbá a jelen eljárásban 
kijelölt kapcsolattartó nevét, beosztását, telefon- és faxszámát, e-mail címét; 
h) A fent megjelölt kapcsolattartóval közöltek a közbeszerzési eljárás során joghatályos 
közlésnek minősülnek. A kapcsolattartó személynél megjelölt faxszámra vagy e-mail címre 
küldött bármilyen üzenet, dokumentum a sikeres elküldés visszaigazolásának pillanatában 
joghatályosan kézbesítettnek tekintendő; 
 
4.2. Hibák kijavítása 
Az ajánlat nem tartalmazhat betoldásokat, törléseket vagy felülírásokat, azt az esetet kivéve, ha 
az ajánlattevő javítja ki saját hibáját. Ilyenkor az ajánlat aláírójának, illetve aláíróinak 
kézjegyükkel kell ellátniuk a javításokat. 
 
5. AZ AJÁNLAT BEADÁSA 
A Kbt. 73. § (1) bekezdés a) pontja alapján érvénytelen az ajánlat, ha azt a határidő lejárta után 
nyújtották be. 
Az ajánlatkérő csak azt az ajánlatot tekinti az előírt határidőre beérkezettnek, amelyek a 
határidőig az ajánlati felhívásban is megadott, az ajánlatok benyújtásának címére megérkezik. 
 
6. AZ AJÁNLATOK VISSZAVONÁSA 
Az ajánlattevő az ajánlatot az ajánlati határidő lejártáig az ajánlatkérőhöz intézett írásbeli 
nyilatkozattal visszavonhatja. Az ajánlatkérőhöz e-mailen, vagy telefax útján intézet 
nyilatkozattal közölt visszavonás érvényességi feltétele, hogy azt az ajánlattevő a határidő 
lejárta előtt tértivevényes levélként postára adott, vagy az ajánlatkérő által igazoltan átvett 
levélben is eljuttassa az ajánlatkérőhöz. 
 
7. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA 
Az ajánlatok felbontását az ajánlati felhívásban meghatározott helyen és időpontban az 
ajánlatkérő képviselője kezdi meg. A bontás mindaddig tart, amíg a határidő lejártáig 
benyújtott összes ajánlat felbontásra nem kerül. 
Az ajánlatok felbontásán a Kbt. 68. § (3) bekezdésében megjelölt személyek vehetnek részt. 
Az ajánlatok felbontásakor ismertetni kell az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), 
valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján 
értékelésre kerülnek. Az ajánlatok bontásának megkezdése előtt ismertethető a rendelkezésére 
álló fedezet összege is. 
Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevőt írásban tájékoztatni az eljárás eljárás eredményéről, az 
eljárás eredménytelenségéről, az ajánlattevő ajánlatának érvénytelenné nyilvánításáról, 
valamely gazdasági szereplő kizárásáról, valamint ezek részletes indokáról, az erről hozott 
döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül. 
 
8. ÖNTISZTÁZÁS 
A 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok 
fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő 
gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési 
Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására 
irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata 
kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan 
intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a 
megbízhatóságát. 

 
Ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy 
annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti 
jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő 
megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot 
a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles 
benyújtani. 
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9. AZ AJÁNLAT VIZSGÁLATA 
9.1. Kizáró okok vizsgálata 
69. § (1) Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok, 
megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 
(2) Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlat érvénytelen, és hogy van-e olyan 
gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni. Az ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági 
követelmények, a kizáró okok és a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumok előzetes 
ellenőrzésére köteles az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot 
elfogadni, valamint minden egyéb tekintetben az ajánlat megfelelőségét ellenőrizni, szükség 
szerint a 71-72. § szerinti bírálati cselekményeket elvégezni. Az ajánlatkérő az egységes európai 
közbeszerzési dokumentum szerinti nyilatkozattal egyidejűleg ellenőrzi a nyilatkozatban 
feltüntetett, a (11) bekezdés szerint elérhető adatbázisok adatait is. 
(3) A (2) bekezdésben foglaltak alapján megfelelőnek talált ajánlatokat az ajánlatkérő az 
értékelési szempontok szerint értékeli. 
(4) Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő köteles az 
értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt öt munkanapos 
határidő tűzésével felhívni 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 az igazolásokat benyújtani. 
 
9.2. Az ajánlatok hiánypótlása 
Az ajánlatkérő a Kbt. 71.§ (1) bekezdése szerint biztosít hiánypótlási lehetőséget. A hiányok 
pótlása – melynek során az ajánlattételben szereplő iratokat módosítani és kiegészíteni is lehet 
- csak arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen az ajánlati felhívás, a dokumentáció vagy a 
jogszabályok előírásainak.  
 
10. AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA 
 
10.1.Értékelési szempontok: 
Az értékelési szempontok azonosak minden külön rész vonatkozásában. 
 
A közbeszerzési eljárásban az ajánlattevők értékelésére vonatkozóan az ajánlatkérő az alábbi 
értékelési szempontokat alkalmazta: 
 

1. rész: „LaBr3(Ce) detektorok gyártása és szállítása” 
 
Minőségi kritérium: 
- Teljes körű jótállás időtartama (hónap, minimális mértéke 24 hónap, és az ajánlati elem azon    
   legkedvezőbb szintje, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra Ajánlatkérő egyaránt a  
   ponthatár felső határával azonos számú pontot ad 48 hónap) [Kbt. 77. § (1) / Súlyszám: 10 (1.  
   résszempont)                                         
 
Költség kritérium: 
Egyösszegű nettó ajánlati ár / Súlyszám:90 (2. résszempont)                                         
 
Az ajánlatok értékelése: 
Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) 
bekezdés c) pontja alapján, a legjobb ár-érték arány elve alapján értékeli az alábbiak szerint:   
A legjobb ár-érték arányt megjelenítő, ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó 
és felső határa: 1-10. 
Pontszámok megadásának módja: 
Az 1-2 részszempontok esetében: 
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Ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre 
a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a 
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. 
Ha a legmagasabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre 
a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a 
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat.   
 
A 2. részszempont esetében: Az ajánlatkérő a relatív értékelési módszerek közül a fordított 
arányosítás képlete alapján jár el: 
 
Fordított arányosítás: ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a 
legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat 
tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan 
számolja ki a pontszámokat. 
 
Ekkor az aránypár egy tetszőleges vizsgált tartalmi elemre: 
  

P-Pmin  Alegjobb 
_________ 

= 
______________

____ 
Pmax-Pmin 

 
 

Avizsgált 
 

  
azaz 
  

 Alegjobb  

P= 
______________

_____ 
(Pmax-Pmin) + 

Pmin 
 Avizsgált  

  
ahol 
  
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa 
Pmin: a pontskála alsó határa 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 
Az 2. részszempont esetében az ajánlati ár (gépek, berendezések esetén) tartalmazza a 
kiszállítás díját, a behozatallal, a forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget 
(vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), de nem tartalmazza az általános forgalmi adót. 
 
Az 1. részszempont esetében: Az ajánlatkérő a relatív értékelési módszerek közül az egyenes 
arányosítás képlete alapján jár el: 
 
Egyenes arányosítás: ha a legmagasabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a 
legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat 
tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a 
pontszámokat. 
 
Ekkor az aránypár egy tetszőleges vizsgált tartalmi elemre: 
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P-Pmin  Avizsgált 
_________ 

= 
______________

____ 
Pmax-Pmin 

 
 

Alegjobb 
 

azaz 
 A vizsgált  

P= 
______________

_____ 
(Pmax-Pmin) + 

Pmin 
 A legjobb  

  
ahol 
  
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa 
Pmin: a pontskála alsó határa 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 
 A maximumon felüli megajánlás esetén is ajánlattevő a képletbe a maximum megajánlás 
mértékét helyettesíti be. 
 
Az ajánlatkérő alkalmazza a Közbeszerzési Hatóság útmutatóját a nyertes ajánlattevő 
kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 
2016. december 21.) 
 
2. rész: „Feszültségosztó gyártása és szállítása a LaBr3(Ce) detektorok 
fotoelektron-sokszorozóihoz” 
 

Minőségi kritérium: 
- Teljes körű jótállás időtartama (hónap, minimális mértéke 12 hónap, és az ajánlati elem azon    
   legkedvezőbb szintje, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra Ajánlatkérő egyaránt a  
   ponthatár felső határával azonos számú pontot ad 24 hónap) [Kbt. 77. § (1) / Súlyszám: 10 (1.  
   résszempont)                                         
 
Költség kritérium: 
Egyösszegű nettó ajánlati ár / Súlyszám:90 (2. résszempont)                                         
 
Az ajánlatok értékelése: 
Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) 
bekezdés c) pontja alapján, a legjobb ár-érték arány elve alapján értékeli az alábbiak szerint:   
 
A legjobb ár-érték arányt megjelenítő, ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó 
és felső határa: 1-10. 
Pontszámok megadásának módja: 
Az 1-2 részszempontok esetében: 
Ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre 
a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a 
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. 
Ha a legmagasabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre 
a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a 
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat.   
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A 2. részszempont esetében: Az ajánlatkérő a relatív értékelési módszerek közül a fordított 
arányosítás képlete alapján jár el: 
 
Fordított arányosítás: ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a 
legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat 
tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan 
számolja ki a pontszámokat. 
 
Ekkor az aránypár egy tetszőleges vizsgált tartalmi elemre: 
  

P-Pmin  Alegjobb 
_________ 

= 
______________

____ 
Pmax-Pmin 

 
 

Avizsgált 
 

  
azaz 
  

 Alegjobb  

P= 
______________

_____ 
(Pmax-Pmin) + 

Pmin 
 Avizsgált  

  
ahol 
  
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa 
Pmin: a pontskála alsó határa 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 
Az 2. részszempont esetében az ajánlati ár (gépek, berendezések esetén) tartalmazza a 
kiszállítás díját, a behozatallal, a forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget 
(vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), de nem tartalmazza az általános forgalmi adót. 
 
Az 2. részszempont esetében: Az ajánlatkérő a relatív értékelési módszerek közül az egyenes 
arányosítás képlete alapján jár el: 
 
Egyenes arányosítás: ha a legmagasabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a 
legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat 
tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a 
pontszámokat. 
 
Ekkor az aránypár egy tetszőleges vizsgált tartalmi elemre: 
  

P-Pmin  Avizsgált 
_________ 

= 
______________

____ 
Pmax-Pmin 

 
 

Alegjobb 
 

azaz 
 A vizsgált  

P= 
______________

_____ 
(Pmax-Pmin) + 

Pmin 
 A legjobb  
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ahol 
  
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa 
Pmin: a pontskála alsó határa 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 
A maximumon felüli megajánlás esetén is ajánlattevő a képletbe a maximum megajánlás 
mértékét helyettesíti be. 
 
Az ajánlatkérő alkalmazza a Közbeszerzési Hatóság útmutatóját a nyertes ajánlattevő 
kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 
2016. december 21.) 
 

3. rész: „Nagyfeszültségű tápegység gyártása és szállítása a LaBr3(Ce) 

detektorhoz” 

 
1.) Minőségi kritérium: 
- Teljes körű jótállás időtartama (hónap, minimális mértéke 24 hónap, és az ajánlati elem    
azon legkedvezőbb szintje, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra Ajánlatkérő    
egyaránt a ponthatár felső határával azonos számú pontot ad 48 hónap) [Kbt. 77. § (1)    
bekezdés] / Súlyszám: 10 ( 1.résszempont) 
 - Pótalkatrész biztosítására a szállítás napjától kezdődően vállalt határidő (év,   minimális 
mértéke 1 év, és az ajánlati elem azon legkedvezőbb szintje, melyre és az annál még kedvezőbb 
vállalásokra Ajánlatkérő egyaránt a ponthatár felső határával azonos számú pontot ad 5 év) 
[Kbt. 77. § (1) bekezdés] / Súlyszám: 10 (2. résszempont) 
2.) Költség kritérium    
-Egyösszegű nettó ajánlati ár / Súlyszám: 80 (3. résszempont) 
 
Az ajánlatok értékelése: 
Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) 
bekezdés c) pontja alapján, a legjobb ár-érték arány elve alapján értékeli az alábbiak szerint:   
A legjobb ár-érték arányt megjelenítő, ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó 
és felső határa: 1-10. 
Pontszámok megadásának módja: 
Az 1-3 részszempontok esetében: 
Ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre 
a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a 
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. 
Ha a legmagasabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre 
a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a 
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat.   
 
Az 3. részszempont esetében: Az ajánlatkérő a relatív értékelési módszerek közül a fordított 
arányosítás képlete alapján jár el: 
 
Fordított arányosítás: ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a 
legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat 
tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan 
számolja ki a pontszámokat. 
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Ekkor az aránypár egy tetszőleges vizsgált tartalmi elemre: 
  

P-Pmin  Alegjobb 
_________ = __________________ 

Pmax-Pmin 
 

 
Avizsgált 

 
  
azaz 
  

 Alegjobb  

P= 
______________

_____ 
(Pmax-Pmin) + 

Pmin 
 Avizsgált  

  
ahol 
  
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa 
Pmin: a pontskála alsó határa 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 
Az 3. részszempont esetében az ajánlati ár (gépek, berendezések esetén) tartalmazza a 
kiszállítás díját, a behozatallal, a forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget 
(vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), de nem tartalmazza az általános forgalmi adót. 
 
Az 1. és 2. részszempont esetében: Az ajánlatkérő a relatív értékelési módszerek közül az 
egyenes arányosítás képlete alapján jár el: 
 
Egyenes arányosítás: ha a legmagasabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a 
legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat 
tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a 
pontszámokat. 
 
Ekkor az aránypár egy tetszőleges vizsgált tartalmi elemre: 
  

P-Pmin  Avizsgált 
_________ 

= 
______________

____ 
Pmax-Pmin 

 
 

Alegjobb 
 

azaz 
 A vizsgált  

P= 
______________

_____ 
(Pmax-Pmin) + 

Pmin 
 A legjobb  

  
ahol 
  
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa 
Pmin: a pontskála alsó határa 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 
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Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 
A maximumon felüli megajánlás esetén is ajánlattevő a képletbe a maximum megajánlás 
mértékét helyettesíti be. 
 
Az ajánlatkérő alkalmazza a Közbeszerzési Hatóság útmutatóját a nyertes ajánlattevő 
kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 
2016. december 21.) 
 
4. rész: „DSSSD félvezető, helyzetérzékeny szilícium detektorok gyártása és 
szállítása” 
 
Minőségi kritérium: 
- Teljes körű jótállás időtartama (hónap, minimális mértéke 12 hónap, és az ajánlati elem azon    
   legkedvezőbb szintje, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra Ajánlatkérő egyaránt a  
   ponthatár felső határával azonos számú pontot ad 24 hónap) [Kbt. 77. § (1) / Súlyszám: 10 (1.  
   résszempont)                                         
 
Költség kritérium: 
Egyösszegű nettó ajánlati ár / Súlyszám:90 (2. résszempont)                                         
 
Az ajánlatok értékelése: 
Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) 
bekezdés c) pontja alapján, a legjobb ár-érték arány elve alapján értékeli az alábbiak szerint:   
A legjobb ár-érték arányt megjelenítő, ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó 
és felső határa: 1-10. 
Pontszámok megadásának módja: 
Az 1-2 részszempontok esetében: 
Ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre 
a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a 
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. 
Ha a legmagasabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre 
a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a 
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat.   
 
A 2. részszempont esetében: Az ajánlatkérő a relatív értékelési módszerek közül a fordított 
arányosítás képlete alapján jár el: 
 
Fordított arányosítás: ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a 
legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat 
tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan 
számolja ki a pontszámokat. 
 
Ekkor az aránypár egy tetszőleges vizsgált tartalmi elemre: 
  

P-Pmin  Alegjobb 
_________ 

= 
______________

____ 
Pmax-Pmin 

 
 

Avizsgált 
 

  
Azaz 
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 Alegjobb  

P= 
______________

_____ 
(Pmax-Pmin) + 

Pmin 
 Avizsgált  

  
ahol 
  
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa 
Pmin: a pontskála alsó határa 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 
Az 2. részszempont esetében az ajánlati ár (gépek, berendezések esetén) tartalmazza a 
kiszállítás díját, a behozatallal, a forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget 
(vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), de nem tartalmazza az általános forgalmi adót. 
 
Az 1. részszempont esetében: Az ajánlatkérő a relatív értékelési módszerek közül az egyenes 
arányosítás képlete alapján jár el: 
 
Egyenes arányosítás: ha a legmagasabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a 
legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat 
tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a 
pontszámokat. 
 
Ekkor az aránypár egy tetszőleges vizsgált tartalmi elemre: 
  

P-Pmin  Avizsgált 
_________ = __________________ 
Pmax-Pmin 

 
 

Alegjobb 
 

azaz 
 A vizsgált  

P= 
______________

_____ 
(Pmax-Pmin) + Pmin 

 A legjobb  
  
ahol 
  
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa 
Pmin: a pontskála alsó határa 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 
A maximumon felüli megajánlás esetén is ajánlattevő a képletbe a maximum megajánlás 
mértékét helyettesíti be. 
 
Az ajánlatkérő alkalmazza a Közbeszerzési Hatóság útmutatóját a nyertes ajánlattevő 
kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 
2016. december 21.) 
 
5. rész: „A DSSSD detektorokhoz csatlakozó jelformáló elektronika gyártása és 
szállítása” 
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1.) Minőségi kritérium: 
- Teljes körű jótállás időtartama (hónap, minimális mértéke 36 hónap, és az ajánlati elem  
   azon legkedvezőbb szintje, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra Ajánlatkérő  
   egyaránt a ponthatár felső határával azonos számú pontot ad 48 hónap) [Kbt. 77. § (1) 
   bekezdés] / Súlyszám: 10 ( 1.résszempont) 
 - Pótalkatrész biztosítására a szállítás napjától kezdődően vállalt határidő (év,  
   minimális mértéke 1 év, és az ajánlati elem azon legkedvezőbb szintje, melyre és az annál  
   még kedvezőbb vállalásokra Ajánlatkérő egyaránt a ponthatár felső határával azonos számú  
   pontot ad 5 év) [Kbt. 77. § (1) bekezdés] / Súlyszám: 10 (2. résszempont) 
2.) Költség kritérium    
-Egyösszegű nettó ajánlati ár / Súlyszám: 80 (3. résszempont) 
 
Az ajánlatok értékelése: 
Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) 
bekezdés c) pontja alapján, a legjobb ár-érték arány elve alapján értékeli az alábbiak szerint:   
A legjobb ár-érték arányt megjelenítő, ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó 
és felső határa: 1-10. 
Pontszámok megadásának módja: 
Az 1-3 részszempontok esetében: 
Ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre 
a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a 
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. 
Ha a legmagasabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre 
a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a 
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat.   
 
Az 3. részszempont esetében: Az ajánlatkérő a relatív értékelési módszerek közül a fordított 
arányosítás képlete alapján jár el: 
 
Fordított arányosítás: ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a 
legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat 
tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan 
számolja ki a pontszámokat. 
 
Ekkor az aránypár egy tetszőleges vizsgált tartalmi elemre: 
  

P-Pmin  Alegjobb 
_________ 

= 
______________

____ 
Pmax-Pmin 

 
 

Avizsgált 
 

  
azaz 
  

 Alegjobb  

P= 
______________

_____ 
(Pmax-Pmin) + 

Pmin 
 Avizsgált  

  
ahol 
  
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa 
Pmin: a pontskála alsó határa 
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Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 
Az 3. részszempont esetében az ajánlati ár (gépek, berendezések esetén) tartalmazza a 
kiszállítás díját, a behozatallal, a forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget 
(vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), de nem tartalmazza az általános forgalmi adót. 
 
Az 1. és 2. részszempont esetében: Az ajánlatkérő a relatív értékelési módszerek közül az 
egyenes arányosítás képlete alapján jár el: 
 
Egyenes arányosítás: ha a legmagasabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a 
legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat 
tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a 
pontszámokat. 
 
Ekkor az aránypár egy tetszőleges vizsgált tartalmi elemre: 
  

P-Pmin  Avizsgált 
_________ 

= 
______________

____ 
Pmax-Pmin 

 
 

Alegjobb 
 

azaz 
 A vizsgált  

P= 
______________

_____ 
(Pmax-Pmin) + 

Pmin 
 A legjobb  

  
ahol 
  
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa 
Pmin: a pontskála alsó határa 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 
A maximumon felüli megajánlás esetén is ajánlattevő a képletbe a maximum megajánlás 
mértékét helyettesíti be. 
 
Az ajánlatkérő alkalmazza a Közbeszerzési Hatóság útmutatóját a nyertes ajánlattevő 
kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 
2016. december 21.) 
 
6. rész: A DSSSD detektorhoz csatlakozó elektronikai adatgyűjtő gyártása és 
szállítása” 
 
1.) Minőségi kritérium: 
- Teljes körű jótállás időtartama (hónap, minimális mértéke 36 hónap, és az ajánlati elem azon 
legkedvezőbb szintje, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra Ajánlatkérő egyaránt a 
ponthatár felső határával azonos számú pontot ad 48 hónap) [Kbt. 77. § (1) 
   bekezdés]/ Súlyszám: 10 ( 1.résszempont) 
 - Pótalkatrész biztosítására a szállítás napjától kezdődően vállalt határidő (év, minimális 
mértéke 1 év, és az ajánlati elem azon legkedvezőbb szintje, melyre és az annál még kedvezőbb 



29 
 

vállalásokra Ajánlatkérő egyaránt a ponthatár felső határával azonos számú pontot ad 5 év) 
[Kbt. 77. § (1) bekezdés] / Súlyszám: 10 (2. résszempont) 
2.) Költség kritérium    
-Egyösszegű nettó ajánlati ár / Súlyszám: 80 (3. résszempont) 
 
Az ajánlatok értékelése: 
Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) 
bekezdés c) pontja alapján, a legjobb ár-érték arány elve alapján értékeli az alábbiak szerint:   
A legjobb ár-érték arányt megjelenítő, ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó 
és felső határa: 1-10. 
Pontszámok megadásának módja: 
Az 1-3 részszempontok esetében: 
Ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre 
a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a 
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. 
Ha a legmagasabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre 
a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a 
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat.   
 
Az 3. részszempont esetében: Az ajánlatkérő a relatív értékelési módszerek közül a fordított 
arányosítás képlete alapján jár el: 
 
Fordított arányosítás: ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a 
legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat 
tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan 
számolja ki a pontszámokat. 
 
Ekkor az aránypár egy tetszőleges vizsgált tartalmi elemre: 
  

P-Pmin  Alegjobb 
_________ 

= 
______________

____ 
Pmax-Pmin 

 
 

Avizsgált 
 

  
azaz 
  

 Alegjobb  

P= 
______________

_____ 
(Pmax-Pmin) + 

Pmin 
 Avizsgált  

  
ahol 
  
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa 
Pmin: a pontskála alsó határa 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 
Az 3. részszempont esetében az ajánlati ár (gépek, berendezések esetén) tartalmazza a 
kiszállítás díját, a behozatallal, a forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget 
(vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), de nem tartalmazza az általános forgalmi adót. 
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Az 1. és 2. részszempont esetében: Az ajánlatkérő a relatív értékelési módszerek közül az 
egyenes arányosítás képlete alapján jár el: 
 
Egyenes arányosítás: ha a legmagasabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a 
legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat 
tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a 
pontszámokat. 
 
Ekkor az aránypár egy tetszőleges vizsgált tartalmi elemre: 
  

P-Pmin  Avizsgált 
_________ 

= 
______________

____ 
Pmax-Pmin 

 
 

Alegjobb 
 

azaz 
 A vizsgált  

P= 
______________

_____ 
(Pmax-Pmin) + 

Pmin 
 A legjobb  

  
ahol 
  
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa 
Pmin: a pontskála alsó határa 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 
A maximumon felüli megajánlás esetén is ajánlattevő a képletbe a maximum megajánlás 
mértékét helyettesíti be. 
 
Az ajánlatkérő alkalmazza a Közbeszerzési Hatóság útmutatóját a nyertes ajánlattevő 
kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 
2016. december 21.) 
 
Az értékelés során a pontszámok meghatározásának részletes szabályait és szempontjait jelen 
dokumentáció tartalmazza. 
 
Ajánlatkérő úgy rendelkezik, hogy a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vizsgálatára 

vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. Így csak a legkedvezőbb ajánlatot 

tett ajánlattevő - és ha az összegezésben meg kívánja nevezni, a második legkedvezőbb 

ajánlatot tett ajánlattevő - tekintetében vizsgálja az ár aránytalanul alacsony voltát, és 

alkalmazza szükség esetén a Kbt. 72. § szerinti eljárást. Ha az ajánlattevő ajánlata aránytalanul 

alacsony ár miatt érvénytelennek bizonyul, az értékelési sorrendben a következő ajánlattevő a 

helyébe lép és a szükséges bírálati cselekményeket ennek megfelelően kell elvégezni. (Kbt. 81. 

§ (4) bekezdés) 

Ajánlatkérő úgy rendelkezik, hogy az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi 

el. Így csak az értékelési sorrendben a legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő tekintetében 

végzi el a bírálatot. A Kbt. 69. § rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy a bírálat 

során ilyenkor is biztosítani kell, hogy az összegezésben megnevezett nyertes - és ha az 

összegezésben meg kívánja nevezni, a második legkedvezőbb ajánlatot tett - ajánlattevő 

ajánlatának érvényességét az eljárást lezáró döntést megelőzően az ajánlatkérő az ajánlattevő 
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nyilatkozatát alátámasztó igazolások vizsgálatára is kiterjedően teljeskörűen elbírálja. (Kbt. 81. 

§ (5) bekezdés) 

 
Az ajánlatkérő írásban tájékoztatja az ajánlattevőt az eljárás eredményéről, az eljárás 
eredménytelenségéről, a kizárásáról, a szerződés teljesítésére való alkalmatlanságának 
megállapításáról, az ajánlatnak a Kbt. 73. § szerinti egyéb okból történt érvénytelenné 
nyilvánításáról, valamint ezek részletes indokáról, az erről hozott döntést követően a lehető 
leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül. 
 
 
Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott 
minták szerint írásbeli összegezést készít az ajánlatokról. Az ajánlatkérő az ajánlatok 
elbírálásának befejezésekor a tájékoztatást az írásbeli összegezésnek minden ajánlattevő 
részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton történő megküldésével teljesíti. 
 
11. SZERZŐDÉS 
A Kbt. 131. § (1) bekezdése alapján az eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a 
nyertes ajánlattevővel - közös ajánlat esetén a nyertes ajánlattevőkkel - kell írásban megkötni 
a közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és az ajánlat 
tartalmának megfelelően. 
A szerződésnek tartalmaznia kell - az eljárás során alkalmazott értékelési szempontra 
tekintettel – a nyertes ajánlat azon elemeit, amelyek értékelésre kerültek. 
Mivel az ajánlatkérő lehetővé tette a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt, ezért az 
egyes részek tekintetében nyertes gazdasági szereplővel kell szerződést kötnie. 
Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése 
esetén - a második legkedvezőbbnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlat elbírálásáról 
szóló írásbeli összegezésben megjelölte. 
Nem köthető meg a szerződés az írásbeli összegezés - ha az összegezés javítására kerül sor és 
az eljárás eredményességére, az ajánlat érvényességére vagy az értékelés eredményére 
vonatkozó adat módosul, a módosított összegezés - megküldése napját követő tíz napos 
időtartam lejártáig. 
A közbeszerzési eljárás eredményeként nyertes ajánlattevővel az ajánlatkérő az ajánlati 
felhívás, a dokumentáció, a dokumentáció részeként kiadott szerződéstervezet tartalmának 
megfelelően köt szerződést. 
Mentesül a közbeszerzési szerződés megkötésének kötelezettsége alól az ajánlatkérő, ha az 
ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezés megküldését követően - általa előre nem 
látható és elháríthatatlan ok következtében - beállott lényeges körülmény miatt a közbeszerzési 
szerződés megkötésére vagy teljesítésére nem képes.                            
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II. fejezet 
IRATMINTÁK 
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1.sz. melléklet 
 

CíMLAP 
 
 
Az ajánlattevő neve: 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
Az ajánlattevő székhelye: 
 
……………………………………………………………………….………………… 
 
Telefon:…………………………….. Telefax:…………………………………. 
 
Kapcsolattartó neve: 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
Kapcsolattartó telefonszáma: 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
Kapcsolattartó e-mail címe : 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Mint Ajánlattevő a Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézet ajánlatkérő által 
az „Egzotikus magfolyamatok kutatásához használt LaBr3(Ce) és szilícium detektorok, 
valamint hozzájuk kapcsolódó berendezések beszerzése” tárgyban indított, a Kbt. Második 
Része szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban az alábbi  
 
 

AJÁNLATOT 
 
 
teszem   ……………………………….. rész vonatkozásában, melyhez a tartalomjegyzék szerinti 
igazolásokat és nyilatkozatokat csatoljuk. 
 
 
…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 
 
 
 .................................................. 
 Ajánlattevő cégszerű aláírása 
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             2.sz. melléklet 
Felolvasólap 

                                                           
Az ajánlattevő neve: 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
Az ajánlattevő székhelye: 
 
……………………………………………………………………….………………… 
 
Telefon:…………………………….. Telefax:…………………………………. 
 
Kapcsolattartó neve: 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
Kapcsolattartó telefonszáma: 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
Kapcsolattartó e-mail címe : 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
A közbeszerzési eljárás azon része, melyre az ajánlatot teszi: 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
1. rész: „LaBr3(Ce) detektorok gyártása és szállítása” 
 
- Teljes körű jótállás időtartama …………hónap  
 
-Egyösszegű nettó ajánlati ár:………………… HUF                                         
 
 
 
2. rész: „Feszültségosztó gyártása és szállítása a LaBr3(Ce) detektorok 
fotoelektron-sokszorozóihoz” 
 

- Teljes körű jótállás időtartama …………hónap  
 
-Egyösszegű nettó ajánlati ár:………………… HUF                                         
 

3. rész: „Nagyfeszültségű tápegység gyártása és szállítása a LaBr3(Ce) 

detektorhoz” 

 
 
 - Teljes körű jótállás időtartama (hónap) ……….  
 
 - Pótalkatrész biztosítására az üzembe helyezés napjától kezdődően vállalt határidő 
   ( év ) ………………..  
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-Egyösszegű nettó ajánlati ár   …….….                             HUF 
 
4. rész: „DSSSD félvezető, helyzetérzékeny szilícium detektorok gyártása és 
szállítása” 
 
 
- Teljes körű jótállás időtartama …………hónap  
 
-Egyösszegű nettó ajánlati ár:…………… HUF                                         
 
5. rész: „A DSSSD detektorokhoz csatlakozó jelformáló elektronika gyártása és 
szállítása” 
 
 
 - Teljes körű jótállás időtartama (hónap) ……….  
 
 - Pótalkatrész biztosítására az üzembe helyezés napjától kezdődően vállalt határidő 
   ( év ) ………………..  
 
   -Egyösszegű nettó ajánlati ár          ….                             HUF 
 
6. rész: A DSSSD detektorhoz csatlakozó elektronikai adatgyűjtő gyártása és 
szállítása” 
 
 
 - Teljes körű jótállás időtartama (hónap) ……….  
 
 - Pótalkatrész biztosítására az üzembe helyezés napjától kezdődően vállalt határidő 
   ( év ) ………………..  
 
   -Egyösszegű nettó ajánlati ár          ….                             HUF 
 
 
*Azt a rész kell kitölteni, melyre az ajánlatot teszi. 

 
Alulírott, mint a fentebb megjelölt társaság, ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője 
kinyilatkozom az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai 
éstartalmi követelmény, utasítás, kikötés és leírás gondos áttekintése után kijelentem, hogy 
azajánlati felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi feltételt megismertük, 
megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk.  
 
Jelen nyilatkozatot a Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézet ajánlatkérő által 
az „Egzotikus magfolyamatok kutatásához használt LaBr3(Ce) és szilícium detektorok, 
valamint hozzájuk kapcsolódó berendezések beszerzése” tárgyban megindított, a Kbt. Második 
Része szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban tettem. 
 
…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 
 
 .................................................. 
 Ajánlattevő cégszerű aláírása 
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                                                                                                            3. sz. melléklet 
 
                                                               

Tartalomjegyzék 
 
A Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézet ajánlatkérő által „Egzotikus 
magfolyamatok kutatásához használt LaBr3(Ce) és szilícium detektorok, valamint hozzájuk 
kapcsolódó berendezések beszerzése” tárgyban megindított, a Kbt. Második Része szerinti nyílt 
közbeszerzési eljárásban ………….  részre vonatkozó ajánlat az alábbi iratokat tartalmazza: 
 
 
sorszám                                             irat megnevezés                               oldalszám 
…….... 
 
…..….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kelt: …………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 
 
 
 
 .................................................. 
 Ajánlattevő cégszerű aláírása 
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4.sz. melléklet 

AZ EGYSÉGES EURÓPAI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 
FORMANYOMTATVÁNYA* 

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

Olyan közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az eljárást megindító felhívást az 

Európai Unió Hivatalos Lapjában tették közzé, az I. részben előírt információ 

automatikusan beolvasásra kerül, feltéve, hogy a fent említett elektronikus 

ESPD-szolgáltatást1 használták az egységes európai közbeszerzési dokumentum 

kitöltéséhez. Az Európai Unió Hivatalos lapjában közzétett vonatkozó 

hirdetmény2 hivatkozási adatai: 

A Hivatalos Lap S sorozatának száma……………………….. oldal,  

A hirdetmény száma a Hivatalos Lap S sorozatban : ……………….. 

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

az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek kell kitöltenie az 

információt, amely lehetővé teszi a közbeszerzési eljárás egyértelmű 

azonosítását. 

Amennyiben nincs előírva hirdetmény közzététele az Európai Unió Hivatalos 

Lapjában, kérjük, hogy adjon meg egyéb olyan információt, amely lehetővé teszi 

a közbeszerzési eljárás egyértelmű azonosítását (pl. nemzeti szintű közzététel 

hivatkozási adata): [….] 

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

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

említett ESPD-szolgáltatást használják az egységes európai közbeszerzési 

dokumentum létrehozásához és kitöltéséhez. Ha nem, akkor ezt az információt a 

gazdasági szereplőnek kell kitöltenie. 

A beszerző azonosítása3 Válasz: KITÖLTÉSRE VONATKOZÓ 

INFORMÁCIÓK 

                                                           
* Ajánlatkérő a kitöltés megkönnyítésére az alábbi formanyomtatványban is megadja, mely pontokat kell 

Ajánlattevőnek ESPD-ben, illetve az e-ESPD-ben kitöltenie.  
1 A Bizottság szervezeti egységei az elektronikus ESPD-szolgáltatást díjmentesen bocsátják az ajánlatkérő 

szervek, a közszolgáltató ajánlatkérők, a gazdasági szereplők, az elektronikus szolgáltatók és más 

érdekelt felek rendelkezésére. 
2 Ajánlatkérő szervek részére: vagy az eljárást megindító felhívásként alkalmazott Előzetes tájékoztató, 

vagy Szerződési hirdetmény. 

Közszolgáltató ajánlatkérők részére: az eljárást megindító felhívásként alkalmazott Időszakos előzetes 

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

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

esetén kérjük feltüntetni minden résztvevő beszerző nevét. 
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Név:  [   ] MTA Atommagkutató 

Intézet (AK09297) 

Melyik beszerzést érinti? Válasz:  

A közbeszerzés megnevezése 

vagy rövid ismertetése4: 

[   ] „Tandetron Laboratórium 

bővítése kutatási eszközök 

vásárlásával” adásvételi 

szerződés keretében  

Kérjük ide írják be 

annak a résznek a 

megnevezését, amelyre 

vonatkozóan töltik ki az 

ESPD dokumentumot. 

Az ajánlatkérő szerv vagy a 

közszolgáltató ajánlatkérő által 

az aktához rendelt hivatkozási 

szám (adott esetben)5: 

[   ] Ajánlattevőnek ezt a 

pontot nem kell 

kitöltenie. 

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: KITÖLTÉSRE VONATKOZÓ 

INFORMÁCIÓK 

Név: [   ] Kötelezően kitöltendő! 

Héaazonosító szám 
(uniós adószám), adott 
esetben: 

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

[   ] 

[   ] 

Ha Ajánlattevő nem 
rendelkezik Héa 
azonosító számmal, 
akkor az adószámot kell 
szerepeltetni. 

Postai cím:  [……] Kötelezően kitöltendő! 

                                                           
4 Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 és II.1.3 pontját. 
5 Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 pontját. 



39 
 

Kapcsolattartó személy 
vagy személyek6: 

Telefon: 

E-mail cím: 

Internetcím (adott 
esetben): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Kötelezően kitöltendő! 

Általános 
információ: 

Válasz:  

A gazdasági szereplő 
mikro-, kis- vagy 
középvállalkozás7? 

[] Igen [] Nem Kötelezően kitöltendő! 

Csak ha a 
közbeszerzés 
fenntartott8: A 
gazdasági szereplő védett 
műhely, szociális 
vállalkozás9 vagy védett 
munkahely-teremtési 
programok keretében 
fogja teljesíteni a 
szerződést? 
Ha igen, 
mi a fogyatékossággal élő 
vagy hátrányos helyzetű 
munkavállalók 
százalékos aránya? 
Ha szükséges, kérjük, 
adja meg, hogy az 
érintett munkavállalók a 
fogyatékossággal élő 
vagy hátrányos helyzetű 
munkavállalók mely 
kategóriájába vagy 
kategóriáiba tartoznak. 

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

Ajánlattevőnek ezt a 
pontot nem kell 
kitöltenie. 

Adott esetben, a 
gazdasági szereplő 

[] Igen [] Nem [] Nem alkalmazható Kötelezően kitöltendő! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ha igen: 

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

a) Kérjük, adott esetben 
adja meg a jegyzék vagy 
az igazolás nevét és a 
vonatkozó nyilvántartási 
vagy igazolási számot: 
b) Ha a felvételről szóló 
igazolás vagy 
tanúsítvány 
elektronikusan elérhető, 
kérjük, tüntesse fel: 
 
c) Kérjük, tüntesse fel a 
referenciákat, amelyeken 
a felvétel vagy a 
tanúsítás alapul, és adott 
esetben a hivatalos 
jegyzékben elért 
minősítést10: 
d) A felvétel vagy a 
tanúsítás az összes előírt 
kiválasztási szempontra 
kiterjed? 
Ha nem: 
Ezen kívül kérjük, 
hogy KIZÁRÓLAG 
akkor töltse ki a 
hiányzó információt 
a IV. rész A., B., C. 
vagy D. szakaszában 
az esettől függően, 

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

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

Előző válasznak 

megfelelően kitöltendő. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 A hivatkozások és a minősítés, ha van ilyen, a tanúsításon szerepelnek. 
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ha a vonatkozó 
hirdetmény vagy 
közbeszerzési 
dokumentumok ezt 
előírják: 
e) A gazdasági szereplő 
tud-e igazolást adni a 
társadalombiztosítási 
járulékok és adók 
megfizetéséről, vagy meg 
tudja-e adni azt az 
információt, amely 
lehetővé teszi az 
ajánlatkérő szerv vagy a 
közszolgáltató 
ajánlatkérő számára, 
hogy közvetlenül 
beszerezze azt bármely 
tagország díjmentesen 
hozzáférhető nemzeti 
adatbázisából? 
Ha a vonatkozó 
információ 
elektronikusan elérhető, 
kérjük, adja meg a 
következő 
információkat:  

 

Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal 

 

 

Részvétel formája: 
Válasz:  

A gazdasági szereplő 
másokkal együtt vesz 
részt a közbeszerzési 
eljárásban?11 

[] Igen [] Nem Kötelezően kitöltendő! 

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

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

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

Adott esetben 
kitöltendő. 

                                                           
11 Nevezetesen egy csoport, konzorcium, közös vállalkozás vagy hasonló részeként. 
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Részek Válasz:  

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

[   ] Ajánlattevőnek ezt a 
pontot nem kell 
kitöltenie. 

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: KITÖLTÉSRE VONATKOZÓ 

INFORMÁCIÓK 

Teljes név;  

valamint a születési idő és hely, 

ha szükséges:  

[……]; 

[……] 

Kötelezően kitöltendő! 

Beosztás/milyen minőségben 

jár el: 

[……] Kötelezően kitöltendő! 

Postai cím: [……] Kötelezően kitöltendő! 

Telefon: [……] Kötelezően kitöltendő! 

E-mail cím: [……] Kötelezően kitöltendő! 

Amennyiben szükséges, 

részletezze a képviseletre 

vonatkozó információkat (a 

képviselet formája, köre, célja 

stb.): 

[……] Adott esetben 

kitöltendő. 

C: MÁS SZERVEZETEK KAPACITÁSAINAK IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

Igénybevétel: Válasz: KITÖLTÉSRE VONATKOZÓ 

INFORMÁCIÓK 

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 Kötelezően kitöltendő! 

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

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

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

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

gazdasági szereplő a beruházás kivitelezéséhez igénybe vehet.  

Amennyiben a gazdasági szereplő által igénybe vett meghatározott kapacitások tekintetében ez 

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

információkat is12. 

D: INFORMÁCIÓK AZOKRÓL AZ ALVÁLLALKOZÓKRÓL, AKIKNEK KAPACITÁSAIT A 

GAZDASÁGI SZEREPLŐ NEM VESZI IGÉNYBE 

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

közszolgáltató ajánlatkérő kifejezetten előírja ezt az információt.) 

Alvállalkozás: Válasz: KITÖLTÉSRE VONATKOZÓ 

INFORMÁCIÓK 

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:  

[…] 

Kötelezően kitöltendő! 

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. 

                                                           
12 Pl. a minőség-ellenőrzésben részt vevő műszaki szervezetek esetében: IV. rész C. szakasz, 3. pont. 
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III. rész: Kizárási okok 

A: BÜNTETŐELJÁRÁSBAN HOZOTT ÍTÉLETEKKEL KAPCSOLATOS OKOK 

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

meg: 

1. Bűnszervezetben való részvétel13; 

2. Korrupció14; 

3. Csalás15; 

4. Terrorista bűncselekmény vagy terrorista csoporthoz kapcsolódó bűncselekmény16; 

5. Pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása17; 

6. Gyermekmunka és az emberkereskedelem más formái18 

Az irányelv 57. cikke (1) 

bekezdésében foglalt 

okokat végrehajtó 

nemzeti rendelkezések 

szerinti 

büntetőeljárásban hozott 

ítéletekkel kapcsolatos 

okok: 

Válasz: KITÖLTÉSRE VONATKOZÓ 

INFORMÁCIÓK 

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 

[] Igen [] Nem 

Ha a vonatkozó információ 

elektronikusan elérhető, 

kérjük, adja meg a következő 

információkat: (internetcím, 

a kibocsátó hatóság vagy 

testület, a dokumentáció 

Kötelezően kitöltendő! 

Jelen pontban a Kbt. 

62. § (1) bekezdés a) 

pont aa)-af) és ah) 

alpontjára 

vonatkozóan szükséges 

a gazdasági 

                                                           
13 A szervezett bűnözés elleni küzdelemről szóló, 2008. október 24-i 2008/841/IB tanácsi kerethatározat 

(HL L 300., 2008.11.11., 42. o.) 2. cikkében meghatározottak szerint. 
14 Az Európai Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő korrupció elleni 

küzdelemről szóló egyezmény (HL C 195., 1997.6.25., 1. o.) 3. cikkében és a Tanács 2003. július 22-i, a 

magánszektorban tapasztalható korrupció elleni küzdelemről szóló 2003/568/IB kerethatározatának (HL 

L 192., 2003.7.31., 54. o.) 2. cikke (1) bekezdésében meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok magában 

foglalja az ajánlatkérő szerv (közszolgáltató ajánlatkérő) vagy a gazdasági szereplő nemzeti jogában 

meghatározott korrupciót is. 
15 Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1. cikke értelmében (HL C 

316., 1995.11.27., 48. o.) 
16 A terrorizmus elleni küzdelemről szóló, 2002. június 13-i 2002/475/IB tanácsi kerethatározat (HL L 164., 

2002.6.22., 3. o.) 1. és 3. cikkében meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok magában foglalja az említett 

kerethatározat 4. cikke szerinti, bűncselekményre való felbujtást, bűnsegélyt vagy kísérletet. 
17 A pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való 

felhasználásának megelőzéséről szóló, 2005. október 26-i 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv (HL L 309., 2005.11.25., 15. o.) 1. cikkében meghatározottak szerint. 
18 Az emberkereskedelem megelőzéséről, és az ellene folytatott küzdelemről, az áldozatok védelméről, 

valamint a 2002/629/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2011. április 5-i 2011/36/EU európai 

parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 101., 2011.4.15., 1. o.) 2. cikkében meghatározottak szerint. 
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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?  

pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……][……]19 

szereplőnek 

nyilatkoznia. 

Amennyiben igen, kérjük,20 

adja meg a következő 

információkat: 

a) Elítélés dátuma, adja meg, 

hogy az 1–6. pontok közül 

melyik érintett, valamint az 

ítélet okát (okait), 

b) Határozza meg az elítélt 

személyét [ ]; 

c) Amennyiben az ítélet 

közvetlenül megállapítja: 

 

a) Dátum:[   ], pont(ok): [   ], 

ok(ok):[   ]  

 

 

b) [……] 

c) A kizárási időszak hossza 

[……] és az érintett pont(ok) 

[   ] 

Ha a vonatkozó információ 

elektronikusan elérhető, 

kérjük, adja meg a következő 

információkat: (internetcím, 

a kibocsátó hatóság vagy 

testület, a dokumentáció 

pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……][……]21 

Adott esetben 

kitöltendő. 

Ítéletek esetén hozott-e a 

gazdasági szereplő olyan 

intézkedéseket, amelyek a 

releváns kizárási okok 

ellenére igazolják 

megbízhatóságát22 

(öntisztázás)? 

[] Igen [] Nem  Adott esetben 

kitöltendő. 

Amennyiben igen, kérjük, 

ismertesse ezeket az 

intézkedéseket23: 

[……] Adott esetben 

kitöltendő. 

B: ADÓFIZETÉSI VAGY A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK FIZETÉSÉRE VONATKOZÓ 

KÖTELEZETTSÉG MEGSZEGÉSÉVEL KAPCSOLATOS OKOK  

Adó vagy társadalombiztosítási 

járulék fizetése: 

Válasz: KITÖLTÉSRE VONATKOZÓ 

INFORMÁCIÓK 

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

magyarázatnak tükröznie kell e megtett intézkedések megfelelőségét.  
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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 

 

 

 

 

 

 

Kötelezően kitöltendő! 

Jelen pontban a Kbt. 

62. § (1) bekezdés b) 

pontjára vonatkozóan 

szükséges a gazdasági 

szereplőnek 

nyilatkoznia. 

Ha nem, akkor kérjük, adja meg a 

következő információkat: 

a) Érintett ország vagy tagállam 

b) Mi az érintett összeg? 

c) A kötelezettségszegés 

megállapításának módja: 

1) Bírósági vagy közigazgatási 

határozat: 

–  Ez a határozat 
jogerős és kötelező? 

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

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

2) Egyéb mód? Kérjük, 

részletezze: 

d) Teljesítette-e a gazdasági 

szereplő kötelezettségeit oly módon, 

hogy az esedékes adókat, 

társadalombiztosítási járulékokat és 

az esetleges kamatokat és 

bírságokat megfizette, vagy ezek 

megfizetésére kötelezettséget 

vállalt? 

Adók 
Társadalo

mbiztosítá

si 

hozzájárul

ás 

 

 

a) [……] 

b) [……] 

 

 

c1) [] 

Igen  

[] Nem 

[] Igen  

[] Nem 

[……] 

[……] 

c2) [ …] 

 

d) [] Igen 

[] Nem 

 

Ha igen, 

 kérjük, 

részletezz

e: [……] 

 

a) [……] 

b) [……] 

 

 

c1) [] Igen  

[] Nem 

[] Igen  

[] Nem 

[……] 

[……] 

c2) [ …] 

 

d) [] Igen  

[] Nem 

 

Ha igen,  

kérjük, 

részletezze:  

[……] 

Adott esetben 

kitöltendő. 

Ha az adók vagy 

társadalombiztosítási járulékok 

befizetésére vonatkozó 

dokumentáció elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a 

következő információkat: 

(internetcím, a 

kibocsátó hatóság vagy 

testület, a 

dokumentáció pontos 

Adott esetben 

kitöltendő. 

Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal 

Adószám: 
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hivatkozási adatai): 24 

[……][……][……] 

C: FIZETÉSKÉPTELENSÉGGEL, ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGGEL VAGY SZAKMAI 

KÖTELESSÉGSZEGÉSSEL KAPCSOLATOS OKOK25 

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

következő kizárási okok valamelyikét a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény 

vagy a közbeszerzési dokumentumok pontosabban meghatározzák. Így például a 

nemzeti jog rendelkezhet úgy, hogy a „súlyos szakmai kötelességszegés” fogalma 

több különböző magatartásformát takarhat.  

Esetleges fizetésképtelenség, 

összeférhetetlenség vagy 

szakmai kötelességszegés 

Válasz: KITÖLTÉSRE VONATKOZÓ 

INFORMÁCIÓK 

A gazdasági szereplő tudomása 

szerint megszegte-e 

kötelezettségeit a 

környezetvédelmi, a 

szociális és a munkajog 

terén26? 

[] Igen [] Nem Ajánlattevőnek ezt a 

pontot nem kell 

kitöltenie. 

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: [……] 

Ajánlattevőnek ezt a 

pontot nem kell 

kitöltenie. 

A gazdasági szereplő a következő 
helyzetek bármelyikében van-e: 
a) Csődeljárás, vagy 
b) Fizetésképtelenségi 
eljárás vagy felszámolási eljárás 
alatt áll, vagy 
c) Hitelezőkkel 
csődegyezséget kötött, vagy 
d) A nemzeti törvények és 
rendeletek szerinti hasonló 
eljárás következtében bármely 
hasonló helyzetben van27, vagy 
e) Vagyonát felszámoló vagy 
bíróság kezeli, vagy 
f) Üzleti tevékenységét 

[] Igen [] Nem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– [……] 

– [……] 
 

Kötelezően kitöltendő! 

Jelen pontban a Kbt. 

62. § (1) bekezdés c), d) 

pontjára vonatkozóan 

szükséges a gazdasági 

szereplőnek 

nyilatkoznia. 

Tételes igazolási mód:  

 

 

Igazságügyi 

Minisztérium 

                                                           
24 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
25 Lásd a 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (4) bekezdését. 
26 E közbeszerzés alkalmazásában a nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési 

dokumentumokban vagy a 2014/24/EU irányelv 18. cikke (2) bekezdésében hivatkozottak szerint 
27 Lásd a nemzeti jogot, a vonatkozó hirdetményt vagy a közbeszerzési dokumentumokat. 
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felfüggesztette? 
Ha igen: 

– Kérjük, részletezze: 

– Kérjük, ismertesse az 
okokat, amelyek miatt 
mégis képes lesz az 
alkalmazandó nemzeti 
szabályokat és 
üzletfolytonossági 
intézkedéseket 
figyelembe véve a 
szerződés teljesítésére28. 

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

 
 

 
 

(internetcím, a kibocsátó 

hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos 

hivatkozási adatai): 

[……][……][……] 

Céginformációs és az 

Elektronikus 

Cégeljárásban 

Közreműködő 

Szolgálat 

 

Cégjegyzékszám:  

Cégbírósága:  

 

Elkövetett-e a gazdasági szereplő 
súlyos szakmai 
kötelességszegést29?  
Ha igen, kérjük, részletezze: 

[] Igen [] Nem, 

 

 [……] 

Ajánlattevőnek ezt a 

pontot nem kell 

kitöltenie. 

Ha igen, tett-e a 

gazdasági szereplő 

öntisztázó 

intézkedéseket?  

[] Igen [] Nem 

Amennyiben igen, 

kérjük, ismertesse ezeket 

az intézkedéseket:  

[……] 

Ajánlattevőnek ezt a 

pontot nem kell 

kitöltenie. 

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

[] Igen [] Nem 

 

 

[…] 

Kötelezően kitöltendő! 

Jelen pontban a Kbt. 

62. § (1) bekezdés n) és 

o) pontjára 

vonatkozóan szükséges 

a gazdasági 

szereplőnek 

nyilatkoznia. 

Tételes igazolási mód:  

Gazdasági 

Versenyhivatal 

                                                           
28 Ezt az információt nem kell megadni abban az esetben, ha az a)–f) pontokban fölsorolt esetek 

valamelyikében a gazdasági szereplők kizárását a nemzeti jog kötelezővé tette az eltérés lehetősége 

nélkül abban az esetben, ha a gazdasági szereplő mindazonáltal képes a szerződés teljesítésére. 
29 Adott esetben lásd a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok 

meghatározásait. 
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Ha igen, tett-e a 

gazdasági szereplő 

öntisztázó 

intézkedéseket?  

[] Igen [] Nem 

Amennyiben igen, 

kérjük, ismertesse ezeket 

az intézkedéseket: [……] 

Adott esetben 

kitöltendő. 

Van-e tudomása a gazdasági 
szereplőnek bármilyen 
összeférhetetlenségről30 a 
közbeszerzési eljárásban való 
részvételéből fakadóan? 
Ha igen, kérjük, részletezze: 

[] Igen [] Nem 

 

 

[…] 

Kötelezően kitöltendő! 

Jelen pontban a Kbt. 

62. § (1) bekezdés m) 

pontjára vonatkozóan 

szükséges a gazdasági 

szereplőnek 

nyilatkoznia.  

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

[] Igen [] Nem 

 

 

 

[…] 

Kötelezően kitöltendő! 

Jelen pontban a Kbt. 

62. § (1) bekezdés m) 

pontjára vonatkozóan 

szükséges a gazdasági 

szereplőnek 

nyilatkoznia. 

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

[] Igen [] Nem 

 

 

 

 

 

[…] 

Ajánlattevőnek ezt a 

pontot nem kell 

kitöltenie. 

Ha igen, tett-e a 

gazdasági szereplő 

öntisztázó 

intézkedéseket?  

[] Igen [] Nem 

Amennyiben igen, 

kérjük, ismertesse ezeket 

az intézkedéseket: [……] 

Ajánlattevőnek ezt a 

pontot nem kell 

kitöltenie. 

Megerősíti-e a gazdasági szereplő 
a következőket? 
a) A kizárási okok fenn nem 
állásának, illetve a kiválasztási 
kritériumok teljesülésének 
ellenőrzéséhez szükséges 

[] Igen [] Nem Kötelezően kitöltendő! 

Jelen pontban a Kbt. 

62. § (1) bekezdés h), 

i), j) pontjára 

vonatkozóan szükséges 

                                                           
30 A nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban jelzettek szerint. 
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információk szolgáltatása során 
nem tett hamis nyilatkozatot, 
b) Nem tartott vissza ilyen 
információt, 
c) Késedelem nélkül be tudta 
nyújtani az ajánlatkérő szerv 
vagy a közszolgáltató ajánlatkérő 
által megkívánt kiegészítő 
iratokat, és 
d) Nem kísérelte meg jogtalanul 
befolyásolni az ajánlatkérő szerv 
vagy a közszolgáltató ajánlatkérő 
döntéshozatali folyamatát, vagy 
olyan bizalmas információkat 
megszerezni, amelyek jogtalan 
előnyöket biztosítanának 
számára a közbeszerzési 
eljárásban, vagy gondatlanságból 
olyan félrevezető információkat 
szolgáltatni, amelyek érdemben 
befolyásolhatják a kizárásra, a 
kiválasztásra vagy az odaítélésre 
vonatkozó döntéseket. 

a gazdasági 

szereplőnek 

nyilatkoznia. 

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

AJÁNLATKÉRŐ TAGÁLLAMÁNAK NEMZETI JOGSZABÁLYAIBAN ELŐÍRT KIZÁRÁSI OKOK 

Tisztán nemzeti kizárási 

okok 

Válasz: KITÖLTÉSRE VONATKOZÓ 

INFORMÁCIÓK 

Vonatkoznak-e a gazdasági 

szereplőre azok a tisztán 

nemzeti kizárási okok, 

amelyeket a vonatkozó 

hirdetmény vagy a 

közbeszerzési dokumentumok 

meghatároznak? 

Ha a vonatkozó 

hirdetményben vagy a 

közbeszerzési 

dokumentumokban megkívánt 

dokumentáció elektronikus 

formában rendelkezésre áll, 

kérjük, adja meg a következő 

információkat: 

[] Igen [] Nem 

 

 

(internetcím, a kibocsátó 

hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos 

hivatkozási adatai): 

[……][……][……]31 

Kötelezően kitöltendő! 

Jelen pontban a Kbt. 

62. § (1) bekezdés a) 

pont ag), ah) 

alpontjára, illetve e), 

f), g), k), l), p) és q) 

pontjára vonatkozóan 

szükséges a gazdasági 

szereplőnek 

nyilatkoznia. 

Tételes igazolási mód:  

Igazságügyi 

Minisztérium 

Céginformációs és az 

Elektronikus 

Cégeljárásban 

Közreműködő 

Szolgálat 

                                                           
31 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
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Közbeszerzési Hatóság 

Bevándorlási és 

Állampolgársági Hivatal 

Nemzetgazdasági 

Minisztérium 

Munkafelügyeleti 

Főosztály Foglalkoztatás-

felügyeleti Főosztály 

 

Amennyiben a tisztán 

nemzeti kizárási okok 

fennállnak, tett-e a 

gazdasági szereplő öntisztázási 

intézkedéseket?  

Amennyiben igen, kérjük, 

ismertesse ezeket az 

intézkedéseket:  

[] Igen [] Nem 

 

 

[……] 

Adott esetben 

kitöltendő. 

IV. rész: Kiválasztási szempontok 

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

gazdasági szereplő kijelenti a következőket: 

: AZ ÖSSZES KIVÁLASZTÁSI SZEMPONT ÁLTALÁNOS JELZÉSE 

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

ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő a vonatkozó hirdetményben 

vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban jelezte, 

hogy a gazdasági szereplő szorítkozhat a IV. rész  szakaszának kitöltésére 

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

Minden előírt kiválasztási 

szempont teljesítése 

Válasz: KITÖLTÉSRE VONATKOZÓ 

INFORMÁCIÓK 

Megfelel az előírt kiválasztási 

szempontoknak: 

[] Igen [] Nem Kötelezően kitöltendő!  

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: KITÖLTÉSRE VONATKOZÓ 

INFORMÁCIÓK 
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1) Be van jegyezve a 

letelepedés helye szerinti 

tagállamának vonatkozó 

szakmai vagy 

cégnyilvántartásába32: 

Ha a vonatkozó információ 

elektronikusan elérhető, kérjük, 

adja meg a következő 

információkat: 

[…] 

 

(internetcím, a kibocsátó 

hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos 

hivatkozási adatai): 

[……][……][……] 

Ajánlattevőnek ezt a 

pontot nem kell 

kitöltenie. 

2) Szolgáltatásnyújtásra 

irányuló szerződéseknél: 

A gazdasági szereplőnek 

meghatározott engedéllyel 

kell-e rendelkeznie vagy 

meghatározott szervezet 

tagjának kell-e lennie ahhoz, 

hogy a gazdasági szereplő 

letelepedési helye szerinti 

országban az adott szolgáltatást 

nyújthassa?  

 

Ha a vonatkozó információ 

elektronikusan elérhető, kérjük, 

adja meg a következő 

információkat: 

 

[] Igen [] Nem 

 

Ha igen, kérjük, adja meg, 

hogy ez miben áll, és 

jelezze, hogy a gazdasági 

szereplő rendelkezik-e 

ezzel: [ …] [] Igen [] Nem 

 

 

(internetcím, a kibocsátó 

hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos 

hivatkozási adatai): 

[……][……][……] 

Ajánlattevőnek ezt a 

pontot nem kell 

kitöltenie. 

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: KITÖLTÉSRE 

VONATKOZÓ 

INFORMÁCIÓK 

1a) A gazdasági szereplő 

(„általános”) éves árbevétele a 

vonatkozó hirdetményben vagy 

a közbeszerzési 

dokumentumokban előírt számú 

pénzügyi évben a következő: 

És/vagy 

1b) A gazdasági szereplő 

átlagos éves árbevétele a 

vonatkozó hirdetményben 

év: [……] 

árbevétel:[……][…]pénznem 

év: [……] 

árbevétel:[……][…]pénznem 

év: [……] 

árbevétel:[……][…]pénznem 

 

(évek száma, átlagos 

 Ajánlattevőnek ezt a 

pontot nem kell 

kitöltenie. 

                                                           
32 A 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében leírtak szerint egyes tagállamok gazdasági szereplőinek egyes 

esetekben az adott mellékletben meghatározott egyéb követelményeknek is meg kell felelniük. 
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vagy a közbeszerzési 

dokumentumokban előírt 

számú évben a következő33 

(): 

Ha a vonatkozó információ 

elektronikusan elérhető, kérjük, 

adja meg a következő 

információkat: 

árbevétel): 

[……],[……][…]pénznem 

 

 

(internetcím, a kibocsátó 

hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos 

hivatkozási adatai): 

[……][……][……] 

2a) A gazdasági szereplő éves 

(„specifikus”) árbevétele a 

szerződés által érintett 

üzleti területre 

vonatkozóan, a vonatkozó 

hirdetményben vagy a 

közbeszerzési 

dokumentumokban 

meghatározott módon az előírt 

pénzügyi évek tekintetében a 

következő: 

És/vagy 

2b) A gazdasági szereplő 

átlagos éves árbevétele a 

területen és a vonatkozó 

hirdetményben vagy a 

közbeszerzési 

dokumentumokban előírt 

számú évben a következő34: 

Ha a vonatkozó információ 

elektronikusan elérhető, kérjük, 

adja meg a következő 

információkat: 

év: [……] 

árbevétel:[……][…]pénznem 

év: [……] 

árbevétel:[……][…]pénznem 

év: [……] 

árbevétel:[……][…]pénznem 

 

 

 

 

(évek száma, átlagos 

árbevétel): 

[……],[……][…]pénznem 

 

(internetcím, a kibocsátó 

hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos 

hivatkozási adatai): 

[……][……][……] 

Ajánlattevőnek ezt a 

pontot nem kell 

kitöltenie. 

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: 

[……] Ajánlattevőnek ezt a 

pontot nem kell 

kitöltenie. 

                                                           
33 Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik. 
34 Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik. 
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4) A vonatkozó hirdetményben 

vagy a közbeszerzési 

dokumentumokban 

meghatározott pénzügyi 

mutatók35 tekintetében a 

gazdasági szereplő kijelenti, 

hogy az előírt mutató(k) 

tényleges értéke(i) a 

következő(k): 

 

Ha a vonatkozó információ 

elektronikusan elérhető, kérjük, 

adja meg a következő 

információkat: 

(az előírt mutató 

azonosítása – x és y36 

aránya - és az érték): 

[……], [……]37 

 

 

(internetcím, a kibocsátó 

hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos 

hivatkozási adatai): 

[……][……][……] 

Ajánlattevőnek ezt a 

pontot nem kell 

kitöltenie. 

5) Szakmai 

felelősségbiztosításának 

biztosítási összege a következő: 

Ha a vonatkozó információ 

elektronikusan elérhető, kérjük, 

adja meg a következő 

információkat: 

[……],[……][…]pénznem 

 

(internetcím, a kibocsátó 

hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos 

hivatkozási adatai): 

[……][……][……] 

Ajánlattevőnek ezt a 

pontot nem kell 

kitöltenie. 

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): 

[……][……][……] 

Ajánlattevőnek ezt a 

pontot nem kell 

kitöltenie. 

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 

                                                           
35 Pl. az eszközök és a források aránya. 
36 Pl. az eszközök és a források aránya. 
37 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
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közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a 

hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban. 

Technikai és szakmai 

alkalmasság 

Válasz: KITÖLTÉSRE VONATKOZÓ 

INFORMÁCIÓK 

1a) Csak építési 

beruházásra vonatkozó 

közbeszerzési 

szerződések esetében: 

A referencia-időszak 

folyamán38 a gazdasági 

szereplő a meghatározott 

típusú munkákból a 

következőket végezte:  

Ha a legfontosabb munkák 

megfelelő elvégzésére és 

eredményére vonatkozó 

dokumentáció elektronikus 

formában rendelkezésre áll, 

kérjük, adja meg a következő 

információkat: 

Évek száma (ezt az időszakot a 

vonatkozó hirdetmény vagy a 

közbeszerzési dokumentumok 

határozzák meg): […] 

Munkák:  […...] 

 

(internetcím, a kibocsátó 

hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos 

hivatkozási adatai): 

[……][……][……] 

Ajánlattevőnek ezt a 

pontot nem kell 

kitöltenie. 

1b) Csak árubeszerzésre 

és szolgáltatásnyújtásra 

irányuló közbeszerzési 

szerződések esetében: 

A referencia-időszak 

folyamán39 a gazdasági 

szereplő a meghatározott 

típusokon belül a 

következő főbb 

szállításokat végezte, 

vagy a következő főbb 

szolgáltatásokat 

nyújtotta: A lista 

elkészítésekor kérjük, 

tüntesse fel az összegeket, a 

dátumokat és a közületi vagy 

magánmegrendelőket40: 

 

Évek száma (ezt az időszakot a 

vonatkozó hirdetmény vagy a 

közbeszerzési dokumentumok 

határozzák meg): […] 

Leírás öss

zeg

ek 

dátu

mok 

megre

ndelők 

    
 

Ajánlattevőnek ezt a 

pontot nem kell 

kitöltenie. 

2) A gazdasági szereplő a 

következő szakembereket 

vagy műszaki 

[……] 

 

 

[……] 

Ajánlattevőnek ezt a 

pontot nem kell 

kitöltenie. 

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

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

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

a magánmegrendelőket az érintett szállítások vagy szolgáltatások tekintetében. 
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szervezeteket41 veheti 

igénybe, különös tekintettel a 

minőség-ellenőrzésért felelős 

szakemberekre vagy 

szervezetekre: 

Építési beruházásra 

vonatkozó közbeszerzési 

szerződések esetében a 

gazdasági szereplő a 

következő szakembereket 

vagy műszaki szervezeteket 

veheti igénybe a munka 

elvégzéséhez: 

3) A gazdasági szereplő a 

minőség biztosítása 

érdekében a következő 

műszaki hátteret veszi 

igénybe, valamint 

tanulmányi és kutatási 

létesítményei a 

következők:  

[……] Ajánlattevőnek ezt a 

pontot nem kell 

kitöltenie. 

4) A gazdasági szereplő a 

következő ellátásilánc-

irányítási és ellenőrzési 

rendszereket tudja 

alkalmazni a szerződés 

teljesítése során: 

[……] Ajánlattevőnek ezt a 

pontot nem kell 

kitöltenie. 

5) Összetett leszállítandó 

termékek vagy 

teljesítendő 

szolgáltatások, vagy – 

rendkívüli esetben – 

különleges célra szolgáló 

termékek vagy 

szolgáltatások esetében: 

A gazdasági szereplő lehetővé 

teszi termelési vagy 

műszaki kapacitásaira, és 

amennyiben szükséges, a 

rendelkezésére álló 

tanulmányi és kutatási 

eszközökre és 

minőségellenőrzési 

 

 

 

[] Igen [] Nem 

Ajánlattevőnek ezt a 

pontot nem kell 

kitöltenie. 

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

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

veszi, a II. rész C. szakaszában meghatározottak szerint, külön-külön egységes európai közbeszerzési 

dokumentumot kell kitölteni. 
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intézkedéseire vonatkozó 

vizsgálatok42 elvégzését. 

6) A következő iskolai 

végzettséggel és 

szakképzettséggel 

rendelkeznek: 

a) A szolgáltató vagy maga a 

vállalkozó, 

és/vagy (a vonatkozó 

hirdetményben vagy a 

közbeszerzési 

dokumentumokban foglalt 

követelményektől függően) 

b) Annak vezetői 

személyzete: 

 

 

a) [……] 

 

 

 

b) [……] 

Ajánlattevőnek ezt a 

pontot nem kell 

kitöltenie. 

7) A gazdasági szereplő a 

következő 

környezetvédelmi 

intézkedéseket tudja 

alkalmazni a szerződés 

teljesítése során: 

[……] Ajánlattevőnek ezt a 

pontot nem kell 

kitöltenie. 

8) A gazdasági szereplő 

átlagos éves statisztikai 

állományi létszáma és 

vezetői létszáma az utolsó 

három évre vonatkozóan a 

következő volt: 

Év, átlagos statisztikai 

állományi létszám: 

[……],[……], 

[……],[……], 

[……],[……], 

Év, vezetői létszám: 

[……],[……], 

[……],[……], 

[……],[……] 

Ajánlattevőnek ezt a 

pontot nem kell 

kitöltenie. 

9) A következő eszközök, 

berendezések vagy 

műszaki felszerelések 

fognak a gazdasági szereplő 

rendelkezésére állni a 

szerződés teljesítéséhez: 

[……] Ajánlattevőnek ezt a 

pontot nem kell 

kitöltenie. 

10) A gazdasági szereplő a 

szerződés következő részére 

(azaz százalékára) nézve 
43kíván esetleg harmadik 

féllel szerződést kötni: 

[……] Ajánlattevőnek ezt a 

pontot nem kell 

kitöltenie. 

                                                           
42 A vizsgálatot az ajánlatkérő szerv vagy – amennyiben az utóbbi ezt jóváhagyja – nevében a 

szállító/szolgáltató székhelye szerinti ország egy erre illetékes hivatalos szerve végezheti el. 
43 Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a gazdasági szereplő úgy határozott, hogy a szerződés egy 

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

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

közbeszerzési dokumentumot töltsön ki, lásd a fenti II. rész C. szakaszát. 
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11) Árubeszerzésre 

irányuló közbeszerzési 

szerződés esetében: 

A gazdasági szereplő 

szállítani fogja a leszállítandó 

termékekre vonatkozó 

mintákat, leírásokat vagy 

fényképeket, amelyeket nem 

kell hitelességi 

tanúsítványnak kísérnie; 

Adott esetben a gazdasági 

szereplő továbbá kijelenti, 

hogy rendelkezésre fogja 

bocsátani az előírt hitelességi 

igazolásokat. 

Ha a vonatkozó információ 

elektronikusan elérhető, 

kérjük, adja meg a következő 

információkat: 

 

[] Igen [] Nem 

 

 

 

[] Igen [] Nem 

 

 

(internetcím, a kibocsátó 

hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos 

hivatkozási adatai): 

[……][……][……] 

Ajánlattevőnek ezt a 

pontot nem kell 

kitöltenie. 

12) Árubeszerzésre 

irányuló közbeszerzési 

szerződés esetében: 

Rendelkezésre tudja-e 

bocsátani a gazdasági 

szereplő a vonatkozó 

hirdetményben vagy a 

közbeszerzési 

dokumentumokban foglalt, a 

hatáskörrel rendelkezőként 

elismert hivatalos 

minőségellenőrző intézetek 

vagy hivatalok által kiállított 

bizonyítványokat, amelyek 

műszaki leírásokra vagy 

szabványokra való 

egyértelmű hivatkozással 

igazolják a termékek 

megfelelőségét? 

Amennyiben nem, úgy 

kérjük, adja meg ennek okát, 

és azt, hogy milyen egyéb 

bizonyítási eszközök 

bocsáthatók rendelkezésre: 

Ha a vonatkozó információ 

elektronikusan elérhető, 

kérjük, adja meg a következő 

információkat: 

 

[] Igen [] Nem 

 

 

 

 

 

 

 

 

[…] 

 

(internetcím, a kibocsátó 

hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos 

hivatkozási adatai): 

[……][……][……] 

Ajánlattevőnek ezt a 

pontot nem kell 

kitöltenie. 
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D: MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZEREK ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VEZETÉSI SZABVÁNYOK 

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, 

amennyiben a minőségbiztosítási rendszereket és/vagy környezetvédelmi 

vezetési szabványokat az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő 

előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott 

közbeszerzési dokumentumokban. 

Minőségbiztosítási 

rendszerek és 

környezetvédelmi vezetési 

szabványok 

Válasz: KITÖLTÉSRE VONATKOZÓ 

INFORMÁCIÓK 

Be tud-e nyújtani a gazdasági 

szereplő olyan, független 

testület által kiállított 

igazolást, amely tanúsítja, 

hogy a gazdasági szereplő egyes 

meghatározott 

minőségbiztosítási 

szabványoknak megfelel, 

ideértve a fogyatékossággal 

élők számára biztosított 

hozzáférésére vonatkozó 

szabványokat is? 

Amennyiben nem, úgy 

kérjük, adja meg ennek okát, 

valamint azt, hogy milyen 

egyéb bizonyítási eszközök 

bocsáthatók rendelkezésre a 

minőségbiztosítási rendszert 

illetően: 

Ha a vonatkozó információ 

elektronikusan elérhető, 

kérjük, adja meg a következő 

információkat: 

[] Igen [] Nem 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

(internetcím, a kibocsátó 

hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos 

hivatkozási adatai): 

[……][……][……] 

Ajánlattevőnek ezt a 

pontot nem kell 

kitöltenie. 

Be tud-e nyújtani a gazdasági 

szereplő olyan, független 

testület által kiállított 

igazolást, amely tanúsítja, 

hogy a gazdasági szereplő az 

előírt környezetvédelmi 

vezetési rendszereknek 

vagy szabványoknak 

megfelel? 

Amennyiben nem, úgy 

kérjük, adja meg ennek okát, 

valamint azt, hogy milyen 

egyéb bizonyítási eszközök 

bocsáthatók rendelkezésre a 

környezetvédelmi vezetési 

[] Igen [] Nem 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

(internetcím, a kibocsátó 

hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos 

hivatkozási adatai): 

[……][……][……] 

Ajánlattevőnek ezt a 

pontot nem kell 

kitöltenie. 
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rendszereket vagy 

szabványokat illetően: 

Ha a vonatkozó információ 

elektronikusan elérhető, 

kérjük, adja meg a következő 

információkat: 

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: KITÖLTÉSRE VONATKOZÓ 

INFORMÁCIÓK 

A gazdasági szereplő a következő 

módon felel meg a részvételre 

jelentkezők számának 

csökkentésére alkalmazandó 

objektív és 

megkülönböztetésmentes 

szempontoknak vagy 

szabályoknak: 

Amennyiben bizonyos 

tanúsítványok vagy egyéb 

igazolások szükségesek, kérjük, 

tüntesse fel mindegyikre 

nézve, hogy a gazdasági szereplő 

rendelkezik-e a megkívánt 

dokumentumokkal: 

Ha e tanúsítványok vagy egyéb 

igazolások valamelyike 

elektronikus formában 

rendelkezésre áll44, kérjük, hogy 

[….] 

 

 

 

[] Igen [] Nem45 

 

 

 

(internetcím, a kibocsátó 

hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos 

hivatkozási adatai): 

[……][……][……]46 

Ajánlattevőnek ezt a 

pontot nem kell 

kitöltenie. 

                                                           
44 Kérjük, egyértelműen adja meg, melyik elemre vonatkozik a válasz. 
45 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
46 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
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mindegyikre nézve adja meg a 

következő információkat: 

VI. rész: Záró nyilatkozat 

Alulírott(ak) a hamis nyilatkozat következményeinek teljes tudatában kijelenti(k), hogy a 

fenti II–V. részben megadott információk pontosak és helytállóak.  

Alulírott(ak) kijelenti(k), hogy a hivatkozott tanúsítványokat és egyéb igazolásokat kérésre 

képes(ek) lesz(nek) késedelem nélkül rendelkezésre bocsátani, kivéve amennyiben: 

a) Az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek lehetősége van arra, hogy 

egy bármely tagállamban lévő, ingyenesen hozzáférhető nemzeti adatbázisba belépve 

közvetlenül hozzájusson a kiegészítő iratokhoz47, vagy 

b) Legkésőbb 2018. április 18-án48 az ajánlatkérő szervezetnek vagy a közszolgáltató 

ajánlatkérőnek már birtokában van az érintett dokumentáció. 

Alulírott(ak) hozzájárul(nak) ahhoz, hogy a MTA Atommagkutató Intézet hozzáférjen a 

jelen egységes európai közbeszerzési dokumentum II., III., IV. rész alatt az „Egzotikus 

magfolyamatok kutatásához használt LaBr3(Ce) és szilícium detektorok, valamint hozzájuk 

kapcsolódó berendezések beszerzése”, …….. részben, TED 2018/S………. számú nyílt 

közbeszerzési eljárás céljára megadott információkat igazoló dokumentumokhoz.  

Keltezés, hely, és – ahol megkívánt vagy szükséges – aláírás(ok): [……] 

 

Kötelezően kitöltendő és aláírandó! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
47 Feltéve, hogy a gazdasági szereplő megadta a szükséges információt (internetcím, a kibocsátó hatóság 

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

vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára. Amennyiben szükséges, ehhez csatolni kell a 

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

függően. 
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                                                                                                                                      5.sz. melléklet 

 
 

SZAKMAI AJÁNLAT 
 
-A szakmai ajánlat a szállítandó áru gyártói műszaki leírását tartalmazza, amely alapján 
egyértelműen megállapítható, hogy az teljesíti az ajánlatkérőnek az áruval szemben 
támasztott 
valamennyi műszaki specifikációját - 
 
A Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézet ajánlatkérő által „Egzotikus 
magfolyamatok kutatásához használt LaBr3(Ce) és szilícium detektorok, valamint hozzájuk 
kapcsolódó berendezések beszerzése”  tárgyban megindított, a Kbt. Második Része szerinti 
nyílt közbeszerzési eljárásban  az ajánlati felhívásban megjelölt  
 
                                                    …………………..rész 
 
                                                   ………………….. megnevezésű eljárásban   
 
                                                   …………………. árura  
 
az alábbiak szerinti szakmai ajánlatot -műszaki leírást- adom meg 

- ha több részre kíván ajánlatot tenni, úgy a bekezdés iímétlésével teheti azt meg a jelen 
nylatkozatban -  

 
Ajánlattevő neve: 
…………………………………………………………………………………………… 
Ajánlattevő székhelye: 
……………………………………………………………………….…….………….… 
 
Telefon:……………………………………. Telefax:……………………….…………. 
 
Ajánlati felhívás szerinti a jelen ajánlattal érintett  
 
rész száma: 
megnevezése:  
az áru megjelölése: 
 
Műszaki leírás:………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
 
Kelt: ………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 
 
 
 
 .................................................. 
 Ajánlattevő cégszerű aláírása 
 
Az ajánlattevőnek valamennyi ajánlattal érintett rész vonatkozásában kell nyújtania. 
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                                                                                                           6. sz. melléklet 

    
 

Nyilatkozat 
A Kbt. 66.§ (4) bekezdése szerint a Kkvt. szerinti minősítésről 

 
Alulírott ....................................., mint a(z) .............................................. cégjegyzésre jogosult 
képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján  
 

nyilatkozom, 
 
 
hogy a(z) ......................................... ajánlattevő a kis-és középvállalkozásokról, 
fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (Kkvt.) 3. §-a értelmében: 
 
a.) 
mikrovállalkozásnak minősül; 
 
kisvállalkozásnak minősül; 
 
középvállalkozásnak minősül; 
 
b.) 
nem minősül KKV-nak. 
 
A jelen nyilatkozatot aA Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézet ajánlatkérő 
által a „Egzotikus magfolyamatok kutatásához használt LaBr3(Ce) és szilícium detektorok, 
valamint hozzájuk kapcsolódó berendezések beszerzése” tárgyban indított, a Kbt. Második 
Része szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban az ajánlati felhívásban megjelölt  
 
                                                    …………………..rész 
 
                                                   ………………….. megnevezésű eljárásban   
 
                                                   …………………. árura  
tett ajánlat részeként tettem. 
 
 
 
Kelt: …………………., ( helység) 20…. év……….. hó …... nap 
 
 
 
 .................................................. 
 Ajánlattevő cégszerű aláírása 
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                                                                                                                              7.sz melléklet 
                                                   

NYILATKOZAT (adott esetben) 
a közös ajánlattételről 

 
Alulírott cégjegyzésre jogosult személyek nyilatkozunk, hogy a Magyar Tudományos Akadémia 
Atommagkutató Intézet ajánlatkérő által „Egzotikus magfolyamatok kutatásához használt 
LaBr3(Ce) és szilícium detektorok, valamint hozzájuk kapcsolódó berendezések beszerzése” 
tárgyban  a Kbt. Második Része szerint indult nyílt közbeszerzési eljárásban az ajánlat 
részeként az ajánlati felhívás szerint a …………………..részre, a ………………………árura az alábbi 
gazdasági szereplők 
1.)……….……………………………… (megnevezés) 
székhely: 
Cégjegyzékszám: 
adószám: 
képviselő: 
kapcsolattartó személy: 
email: 
fax: 
2.)……….……………………………… (megnevezés) 
székhely: 
Cégjegyzékszám: 
adószám: 
képviselő: 
kapcsolattartó személy: 
email: 
fax: 
a Kbt. 35. §-a alapján közös ajánlatot nyújtunk be. 
A Kbt. 35. § (2) bekezdése szerint a közbeszerzési eljárás során a közös ajánlattevők vezetőjének 
szerepét a …………………………. (cégnév) vállalja. 
Kinyilatkozunk, hogy az eljárás során a közös ajánlattevők kizárólagos képviseletére, a közös 
ajánlatot benyújtók nevében kötelezettségvállalásra, hatályos jognyilatkozat tételére, a vitás 
kérdésekben való döntésre, a nevükben történő eljárásra a közös ajánlattevőket 
(konzorciumot) vezető tag (cég) képviselője teljes joggal jogosult. 
A megjelölt képviselővel közöltek valamennyi közös ajánlatot benyújtó vonatkozásában 
joghatályos közlésnek minősülnek. 
Egymás közötti és külső jogviszonyunkra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvényben (6:28-33.§) foglaltak irányadóak. Ezúton nyilatkozunk továbbá arról, hogy a 
szerződés teljesítéséért korlátlan és egyetemleges felelősséget vállalunk, és tudatában vagyunk 
annak, hogy közös ajánlat benyújtása esetén a közös ajánlatot benyújtók személye nem 
változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés teljesítése 
során. Az eljárás eredményeként megkötött szerződést az ajánlattevőként szerződő fél, vagy – 
ha az jogutódlással megszűnik – annak jogutódja teljesítheti. 
A szerződés teljesítése során végzett feladatok megosztását az együttműködésről szóló 
megállapodás tartalmazza, melyet az ajánlathoz csatolunk. 
 
Kelt: ……………………………., 20…. év……………….…….hó…..….nap 
  
 
 ....................................... .......................................... 
 (cégszerű aláírás) (cégszerű aláírás) 
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 8.sz. melléklet 
 
 

NYILATKOZAT 
a Kbt. 66. § (6) bekezdés a.) és b.) pontjára vonatkozóan 

(Jelen nyilatkozatot valamennyi ajánlattevőnek az érintett rész vonatkozásában külön-
külön kell megtenni a rész számának nyilatkozat szerinti megadásával!!) 

 
Alulírott ..........................................., mint a(z) ...................................................... (ajánlattevő 
megnevezése) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában 
 

n y i l a t k o z o m, 
 
hogy társaságunk a „Egzotikus magfolyamatok kutatásához használt LaBr3(Ce) és szilícium 
detektorok, valamint hozzájuk kapcsolódó berendezések beszerzése” tárgyú közbeszerzési 
eljárásban a ……….. rész tekintetében a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót 

nem vesz igénybe/igénybe vesz  

Amennyiben alvállalkozó igénybevételére sor kerül, úgy a közbeszerzés következő része(i)hez 
(feladatok elvégzésére) vesz igénybe alvállalkozót 
– ……………………………….……………………………………… 
– ……………………………………………………………………… 
valamint az ajánlat benyújtásakor ismert alvállalkozót (név, székhely) az alábbiak szerint 
jelölöm meg: 
– ……………………………….……………………………………… 
– ……………………………………………………………………… 
 
 
 
Kelt: ………………….………., 20…. év…………………….hó…….nap 
 
 
 
 
 .................................................. 
 Ajánlattevő cégszerű aláírása 
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          9.sz. melléklet 

 
Nyilatkozat változás-bejegyzési kérelem benyújtásáról 

(ha közös ajánlatról van szó, valamennyi közös ajánlattevőre és ismert alvállalkozóra) 
 

a) 
Alulírott ....................................................., a(z) ….......................................................... a jelen 
közbeszerzési eljárásban mint ajánlattevő / alvállalkozó cégjegyzésre jogosult képviselője 
büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az aktuális (cég)állapotot nyilvántartó 
bíróság/hatóság nyilvántartásában foglaltakat módosító változás-bejegyzési eljárás van 
folyamatban, ezért a változásbejegyzésre vonatkozó elektronikus kérelem kinyomtatott 
változatát, valamint a cégbíróság által a kérelemről kiállított elektronikus tanúsítvány 
kinyomtatott változatát, illetőleg az adatváltozást nyilvántartó illetékes 
bíróság/intézmény/hatósághoz/hivatal/szervezet, visszaigazolásának érkeztetett példánya 
másolatát az ajánlathoz csatolom. 
 
 
 
Kelt: ………………………….……., 20…. év……………….. hó …... nap 
 
 
 
 .................................................. 
 Ajánlattevő cégszerű aláírása 
 
 
Alulírott ...................................................., mint a(z) ............................................................... 
cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az, 
aktuális (cég)állapotot nyilvántartó bíróság/hatóság nyilvántartásában foglaltakat módosító 
változás-bejegyzési eljárás nincs folyamatban, illetőleg a nyilvántartó illetékes 
bírósághoz/intézményhez/hatósághoz/hivatalhoz/szervezethez nem került benyújtásra 
adatváltozás bejegyzési kérelem. 
 
A jelen nyilatkozatot aA Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézet ajánlatkérő 
által a „Egzotikus magfolyamatok kutatásához használt LaBr3(Ce) és szilícium detektorok, 
valamint hozzájuk kapcsolódó berendezések beszerzése” tárgyban indított, a Kbt. Második 
Része szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban az ajánlati felhívásban megjelölt                                                     
…………………..részre vonatkozóan teszem.                
 
 
 
 
Kelt: ………………………….……., 20…. év……………….. hó …... nap 
 
 
 
 .................................................. 
 Ajánlattevő cégszerű aláírása 
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10.sz. melléklet 
 

 
Aláírási címpéldány 

Az ajánlattevőnek, ha közös ajánlatról van szó, valamennyi közös ajánlattevőnek és ismert 
alvállalkozóra nézve is be kell csatolni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



68 
 

 
 

                                                                                                                                        11.sz. melléklet 
 

NYILATKOZAT 
(adott esetben) 

a Kbt. 65. § (7) bekezdése vonatkozásában az alkalmasság igazolásához 
kapacitást biztosító szervezetről (vagy személyről)  

(Minden ajánlattal érintett rész vonatkozásában külön-külön kell megtenni!) 
 
Alulírott ....................................................., mint a(z) …......................................................... 
ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője, büntetőjogi felelősségem tudatában 
 

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

hogy a …………………………………………….. (ajánlattevő megnevezése) „Egzotikus magfolyamatok 
kutatásához használt LaBr3(Ce) és szilícium detektorok, valamint hozzájuk kapcsolódó 
berendezések beszerzése” tárgyban indult közbeszerzési eljárásban az ajánlati felhívás 
szerinti   
 

……….. rész 
 
tekintetében a beszerzés vonatkozásában létrejövő, szerződés teljesítésére vonatkozó 
alkalmassági követelményeknek az alábbi szervezet (vagy személy) erőforrásaira támaszkodva 
felel meg: 
………………………………………………….. (szervezet (vagy személy) megnevezése). 
A fenti szervezetet (vagy személyt) a  
 
-műszaki-szakmai alkalmasság 
 a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti igazolására 
(referencia) vesszük igénybe. 
 
A fenti szervezet (vagy személy) alkalmasságra vonatkozó igazolásait, nyilatkozatait az 
ajánlathoz csatoljuk/a szervezet az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása 
alapján maga csatolja. 
 
 
Kelt: ………………….……., 20…. év……………….. hó …... nap 
 
                                                                                     
 
 .................................................. 
 Ajánlattevő cégszerű aláírása 
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                                                                                                                  12.sz. melléklet 

 
NYILATKOZAT 

A Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) 
bekezdése alapján 

 
(Valamennyi közös ajánlattevő által benyújtandó külön-külön cégszerű aláírással vagy a 
közös ajánlattevők együttműködési megállapodásban kijelölt képviselője által valamennyi 
közös ajánlattevő nevében megteendő. Utóbbi esetben valamennyi közös ajánlattevő 
feltüntetésével kell kitölteni és a végén valamennyi közös ajánlattevő nevében aláírni.) 
 
Alulírott ………................................................., mint a(z) ......................................................... 
ajánlattevő cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott képviselője büntetőjogi felelősségem 
tudatában   

n y i l a t k o z o m, 
 
„Egzotikus magfolyamatok kutatásához használt LaBr3(Ce) és szilícium detektorok, valamint 
hozzájuk kapcsolódó berendezések beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként 
létrejövő szerződés teljesítéséhez – figyelemmel a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltakra - a 
…………………… rész tekintetében az általam képviselt ajánlattevő nem vesz igénybe a 
szerződés teljesítéséhez a 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.  
 
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésére vonatkozóan nyilatkozom továbbá, 
hogy a közbeszerzési eljárásban az alvállalkozó(k) és adott esetben az alkalmasság igazolásában 
résztvevő más szervezet(ek) vonatkozásában az érintett gazdasági szereplők tekintetében nem 
állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. 
 
 
 
 
Kelt: ………………………….……., 20…. év……………….. hó …... nap 
 
 
 
 .................................................. 
 Ajánlattevő cégszerű aláírása 
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                                          13.sz. melléklet 

 
NYILATKOZAT 

A biztosíték határidőre történő nyújtására vonatkozóan 
 

 
Alulírott …………………………………. (név) ajánlattevő ……………………………… (cégnév) nevében 
nyilatkozom arról, hogy a Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézet ajánlatkérő 
által „Egzotikus magfolyamatok kutatásához használt LaBr3(Ce) és szilícium detektorok, 
valamint hozzájuk kapcsolódó berendezések beszerzése” tárgyban megindított, a Kbt. Második 
Része megindított nyílt közbeszerzési eljárásban az ajánlati felhívás szerinti  
 
…….………………………rész 
 
…………………………… megnevezésű, 
 
…………………………….áru beszerzésére irányuló eljárásban 
 
 

kinyilatkozom 
 
a Kbt. 134.§ (5) bekezdése alapján, hogy  
 

a.) előleg igénylése esetén  
 

a Kbt. 134.§ (6) bekezdésében meghatározottak szerint biztosítékot fogok nyújtani a 
szerződésben meghatározott időre. 
 
 
Kelt: ……………..…….……., 20…. év……………….. hó …... nap 
 
 
 
                                                                        
 .................................................. 
 Ajánlattevő cégszerű aláírása 
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                                                                                                                     14. sz. melléklet 
 

Nyilatkozat 
 a referenciákról jelen közbeszerzés tekintetében a …. rész vonatkozásában 
 
(Az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása esetén nyújtandó be. Amennyiben 
ajánlattevő vagy más gazdasági szereplő az alkalmasságot nyilatkozat helyett a másik 
szerződő fél által kiadott igazolással kívánja igazolni, az igazolásnak szintén az alábbi 
adatokat kell tartalmaznia) 
 
Alulírott ……………………….., mint a ………………………………….. cég cégjegyzésre 
jogosult képviselője nyilatkozom, hogy „Egzotikus magfolyamatok kutatásához használt 
LaBr3(Ce) és szilícium detektorok, valamint hozzájuk kapcsolódó berendezések beszerzése” 
tárgyú Kbt. Második Része szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban a műszaki-szakmai 
alkalmasság igazolásaként az általunk az eljárást megindító ajánlati felhívás hírdetmény 
feladásától  visszafelé számított 6 évben teljesített legjelentősebb – a közbeszerzés tárgya 
szerinti – referenciákat az alábbiak szerint ismertetjük, azzal, hogy feltüntetjük az adott rész 
szerinti speciális eszközökre vonatkozó referenciáinkat is: 
 
- a teljesítés helye:…………………………………………... 
- a teljesítés ideje (év/hónap):………………………………. 
-a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve  
telefonszáma:……………………………….. 
- a szerződés tárgyának (mennyiségének) 
részletes bemutatása:………………………….… 
- adott esetben a saját teljesítés értéke HUF-ban meghatározva:…………………………………… 
-nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-
e:………………………………... 
 
1. 
 
2. 
 
Kelt: ………………………….……., 20... év……………….. hó …... nap 
 
 
 
 
 .................................................. 
 Ajánlattevő cégszerű aláírása 
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                                                                                                                                    15.sz melléklet 
 
 

NYILATKOZAT 
 
A Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézet (Magyarország, 4026 Debrecen, 
Bem tér 16/c) ajánlatkérő által „Egzotikus magfolyamatok kutatásához használt LaBr3(Ce) és 
szilícium detektorok, valamint hozzájuk kapcsolódó berendezések beszerzése” tárgyában a 
Kbt. Második Része szerinti indult nyílt közbeszerzési eljárásában figyelemmel a Kbt. 62. § (1) 
bekezdés a) és e) pontjaiban, valamint a  62§ (2) bekezdésében előít kizárok okra nézve  
 
 

a.) …………………………………… (természetes személy ajánlattevő) 
 
 
Neve: 
Székhelye: 
Tel: 
Fax: 
Kapcsolattartó személy neve: 
Telefonszáma: 
E-mail: 
 
 

b.) …………………………………… (  ajánlattevő képviselője) 
…………………………………… ( beosztás) 

 
 

kinyilatkozom, 
 
 
hogy azok személyem vonatkozásában nem állnak. 
 
Kelt: ………………………….……., 20... év……………….. hó …... nap 
 
      
 
 .................................................. 
 Ajánlattevő cégszerű aláírása 
 
 
 
 
 
-közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat- 
                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
  



73 
 

                                                                                                                16. sz. melléklet 
 
 

NYILATKOZAT 
 
Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján 
Alulírott …………………………………. (név) ajánlattevő ……………………………… (cégnév) nevében 
nyilatkozom arról, hogy a Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézet ajánlatkérő 
által „Egzotikus magfolyamatok kutatásához használt LaBr3(Ce) és szilícium detektorok, 
valamint hozzájuk kapcsolódó berendezések beszerzése” tárgyban a Kbt. Második Része 
szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban, hogy a szerződés teljesitéséhez szükséges erőforrások 
rendelkezésre állnak a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Tudomásul vesszük, hogy a 
megadott ajánlati feltételek ránk, mint Ajánlattevőre nézve kötelező érvényűek. 
Kijelentjük, hogy a Kbt. előírásait, a felhívásban es a dokumentációban foglalt valamennyi 
formai es tartalmi követelményt, utasítást, kikötést es a műszaki leírásban, 
szerződéstervezetben megadott feltételeket ismerjük, megértettük, a jelen nyilatkozattal 
elfogadjuk. A felhívás es a dokumentáció alkalmas volt arra, hogy megfelelő ajánlatot 
készíthessünk, és ajánlatunkat ennek figyelembevételével készítettük el. 
Az ajánlat összeállításához szükséges minden tényről, körülményről külön is meggyőződtünk.  
Kijelentjük, hogy az ajánlatunkban tett nyilatkozataink megfelelnek a valóságnak. 
Nyilatkozunk, hogy a szerződés teljesítésére megfelelő jogosultsággal es szakértelemmel 
rendelkezünk. 
Kötelezettséget vállalunk arra, hogy az eljárás nyerteseként Ajánlatkérővel szerződést kötünk, 
es az ajánlatunkban szereplő ellenszolgáltatásért az igenyelt szolgáltatást elvégezzük. 
 
Kelt: ……………..…….……., 20…. év……………….. hó …... nap 
 
 
 
 .................................................. 
 Ajánlattevő cégszerű aláírása 
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                                                                                                               17.sz. melléklet 
 

NYILATKOZAT 
 
A Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézet (Magyarország, 4026 Debrecen, 
Bem tér 16/c) ajánlatkérő által „Egzotikus magfolyamatok kutatásához használt LaBr3(Ce) és 
szilícium detektorok, valamint hozzájuk kapcsolódó berendezések beszerzése” tárgyában a 
Kbt. Második Része szerinti indult nyílt közbeszerzési eljárásában figyelemmel a Kbt. 62. § (1) 
bekezdés d) pontja szerinti kizáró okra nézve az Ajánlattevő  
 
Neve: 
Székhelye: 
Tel: 
Fax: 
Kapcsolattartó személy neve: 
Telefonszáma: 
E-mail: 
 
 

kinyilatkozom, 
 
 
hogy nem áll fenn, ……………………………………………. (nevű szervezet) tevékenysége 
felfüggesztésre nem került. 
 
 
 
 
Kelt: ………………………….……., 20... év……………….. hó …... nap 
 
       
 .................................................. 
 Ajánlattevő cégszerű aláírása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A jelen nyilatkozatot akkor, kell kiállítani, ha a gazdasági szereplő a cégnyilvánosságról, a 
bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény értelmében nem 
minősül cégnek, vagy ha az adott szervezet tevékenységének felfüggesztésére a cégbíróságon 
kívül más hatóság is jogosult, közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által 
hitelesített nyilatkozatot. 
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          18.sz. melléklet 
 

NYILATKOZAT 
 
A Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézet (Magyarország, 4026 Debrecen, 
Bem tér 16/c) ajánlatkérő által „Egzotikus magfolyamatok kutatásához használt LaBr3(Ce) és 
szilícium detektorok, valamint hozzájuk kapcsolódó berendezések beszerzése” tárgyában a 
Kbt. Második Része szerinti indult nyílt közbeszerzési eljárásában figyelemmel a Kbt. 62. § (1) 
bekezdés f) pontja szerinti kizáró okra nézve az Ajánlattevő  
 
Neve: 
Székhelye: 
Tel: 
Fax: 
Kapcsolattartó személy neve: 
Telefonszáma: 
E-mail: 
  
 

kinyilatkozom, 
 
hogy azok nem állnak fenn. 
 
 
 
 
 
Kelt: ………………………….……., 20... év……………….. hó …... nap 
                          
 .................................................. 
 Ajánlattevő cégszerű aláírása 
 
 
 
 
 
Közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat. 
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         19.sz. melléklet 
 

NYILATKOZAT 
 
A Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézet (Magyarország, 4026 Debrecen, 
Bem tér 16/c) ajánlatkérő által „Egzotikus magfolyamatok kutatásához használt LaBr3(Ce) és 
szilícium detektorok, valamint hozzájuk kapcsolódó berendezések beszerzése” tárgyában a 
Kbt. Második Része szerinti indult nyílt közbeszerzési eljárásában figyelemmel a Kbt. 62. § (1) 
bekezdés k. pont kb.) alpontja szerinti    kizáró okra nézve az Ajánlattevő 
 
Neve: 
Székhelye: 
Tel: 
Fax: 
Kapcsolattartó személy neve: 
Telefonszáma: 
E-mail: 
 

kinyilatkozom, 
 

 

a.) A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 

szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. 

pont a)-b) vagy d) alpontja  szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos neve 

és állandó lakóhelyeik: 

b.a.) név: 

        lakcím: 

b.b.) név: 

        lakcím: 

vagy 

b.) Az ajánlattevőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) 
alpontja szerinti tényleges tulajdonosa:  
 
                  igen ..                                                    nem.. 

 
Kelt: ………………………….……., 20... év……………….. hó …... nap    
  
 
 
 .................................................. 
 Ajánlattevő cégszerű aláírása 
 
 “igen” vagy “nem” választ alá kell húzni, vagy be kell karikázni 
 
A jelen nyilatkozatot akkor kell kiállítani, ha a nem természetes személy gazdasági szereplő 
nem minősül cégnek. 
Közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat. 
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20.sz. melléklet 

 
NYILATKOZAT 

 
A Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézet (Magyarország, 4026 Debrecen, 
Bem tér 16/c) ajánlatkérő által „Egzotikus magfolyamatok kutatásához használt LaBr3(Ce) és 
szilícium detektorok, valamint hozzájuk kapcsolódó berendezések beszerzése” tárgyában a 
Kbt. Második Része szerinti indult nyílt közbeszerzési eljárásában figyelemmel a Kbt. 62. § (1) 
bekezdés k. pont kc.) alpontja szerinti    kizáró okra nézve az Ajánlattevő 
 
Neve: 
Székhelye: 
Tel: 
Fax: 
Kapcsolattartó személy neve: 
Telefonszáma: 
E-mail: 
 
 

kinyilatkozom, 
 
hogy ajánlattevőben van olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, 
amely közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal 
rendelkezik: 
 
   igen…                                           nem… 
 
  
-ha van ilyen szervezet azok a következőek: 
   -cégnév: 
   székhely:  
 
 E cég vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában hivatkozott kizáró 
feltételek fenn állnak:  
 
 
             igen…                                           nem… 
 
 
Kelt: ………………………….……., 20... év……………….. hó …... nap kelt: 
 
 
                                                                                       
 .................................................. 
 Ajánlattevő cégszerű aláírása 
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                             21.sz. melléklet 

 
              
                                                                     NYILATKOZAT 
 
A Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézet (Magyarország, 4026 Debrecen, 
Bem tér 16/c) ajánlatkérő által „Egzotikus magfolyamatok kutatásához használt LaBr3(Ce) és 
szilícium detektorok, valamint hozzájuk kapcsolódó berendezések beszerzése” tárgyában a 
Kbt. Második Része szerinti indult nyílt közbeszerzési eljárásában figyelemmel a Kbt. 62. § (1) 
bekezdés k. pont kb.) alpontja szerinti    kizáró okra nézve az Ajánlattevő 
 
Neve: 
Székhelye: 
Tel: 
Fax: 
Kapcsolattartó személy neve: 
Telefonszáma: 
E-mail: 
 
 

kinyilatkozom, 
 

 

a.) A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 

szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. 

pont a)-b) vagy d) alpontja  szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos neve 

és  állandó lakóhelyeik: 

b.a.) név: 

        lakcím: 

b.b.) név: 

        lakcím: 

vagy 

b.) Az ajánlattevőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény a)-b) vagy d) alpontja  
szerinti tényleges tulajdonosa:  
 
                  igen ..                                                    nem.. 

 
Kelt: ………………………….……., 20... év……………….. hó …... nap    
   
 
 .................................................. 
 Ajánlattevő cégszerű aláírása 
 
 
 “igen” vagy “nem” választ alá kell húzni, vagy be kell karikázni 
 
-Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében- 
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 22.sz. melléklet 
 

NYILATKOZAT 
 
A Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézet (Magyarország, 4026 Debrecen, 
Bem tér 16/c) ajánlatkérő „Egzotikus magfolyamatok kutatásához használt LaBr3(Ce) és 
szilícium detektorok, valamint hozzájuk kapcsolódó berendezések beszerzése” tárgyában a 
Kbt. Második Része szerinti indult nyílt közbeszerzési eljárásában figyelemmel a Kbt. 62. § (1) 
bekezdés k. pont kc.) alpontja szerinti    kizáró okra nézve az Ajánlattevő 
 
Neve: 
Székhelye: 
Tel: 
Fax: 
Kapcsolattartó személy neve: 
Telefonszáma: 
E-mail: 
 
 

kinyilatkozom, 
 
hogy ajánlattevőben van olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, 
amely közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal 
rendelkezik: 
 
   igen…                                           nem… 
 
  
-ha van ilyen szervezet azok a következőek: 
   -cégnév: 
   székhely:  
 
 E cég vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában hivatkozott kizáró 
feltételek fenn állnak:  
 
 
             igen…                                           nem… 
 
 
Kelt: ………………………….……., 20... év……………….. hó …... nap 
 
 
 .................................................. 
 Ajánlattevő cégszerű aláírása 
 
 
 
 
 
  
-Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében- 
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1. rész: 

LaBr3(Ce) detektorok gyártása és szállítása 

 

Kompatibilitás: 

 Ezeket a detektorokat mind az intézetben működő gyorsítók mellett, mind 
külföldön használni szándékozzuk. Ezért ezeknek az eszközöknek 
integrálhatóknak kell lennie az intézeti gyorsítók mechanikai és elektromos 
rendszereihez. 

 

Környezet: 

 A beszerzendő detektorok képesek radioaktív sugárzás detektálására, 
amely az MTA Atomki és más külföldi intézet gyorsítóiból érkező ionnyaláb által 
keltett magreakcióban keletkezik. Maguk a detektorok és a hozzájuk tartozó 
eszközök nem állítanak elő ionizáló sugárzást, így az üzembe helyezésükhöz nem 
szükséges hatósági engedély. 

 

 A vizsgálandó magfizikai folyamat kis hatáskeresztmetszete miatt a gamma detektorok 

optimális geometriáját Monte Carlo szimulációval határoztuk meg. Ezek szerint 15 darab 3”x3” 

méretű szcintillátor detektor szükséges a pályázatban vállalt kísérletek elvégzéséhez, melyek 

szükséges energiafeloldása: ≤3% @ 662 keV. A gamma sugárzások közötti koincidencia pontos 

ismerete szükségessé teszi az igen jó időfeloldást. Ezért a detektorok koincidencia feloldási 

idejére vonatkozó előírásunk: TCRT ≤ 0.5 ns @ 511 keV. 

  

A szcintillátor kristályra vonatkozó előírás: 

 

A detektor anyaga LaBr3 egykristály legyen 5% Ceriummal dopolva 16 ns lecsengési idővel és 
kiváló linearitással. Fénykibocsátása kb. 63 foton/keV. A sűrűsége 5.08 g/cm3. A kibocsátott 
fény hullámhossza a maximumnál 380 nm. A fénykibocsátás hőmérséklet függése 0-tól 55 oC-
ig kisebb, mint 1%. A kristályok henger alakúak, átmérőjük 76.2 mm (3”) és hosszúságuk 76.2 
mm (3”). 
 
Ezt a szcintillátor anyagot jól ismerjük, mivel Debrecenben többször is teszteltük (Lásd: 
Nuclear Instruments and Methods 608 (2009) 76 ; 729 (2013) 910.). Ezért ragaszkodunk 
feltétlenül ehhez az anyaghoz. 
 
A kristályok tokozása, és szerelése a fotoelektron-sokszorozóval (PMT-val) 

 A kristály tokozása 0.8 mm vastag alumíniummal történjen. 

 A tokozás külső átmérője 83.5±0.5 mm legyen, 66.3 mm hosszan. 

 A PMT burkolatának átmérője 96±0.5 mm legyen.  A PMT-vel szerelt detektor teljes 
hossza, a PMT csatlakozó tüskéit nem számítva, 185±5 mm legyen. 

 A LaBr3(Ce) kristály közvetlenül csatlakozzon a fotoelektron-sokszorozó csőhöz.  

mailto:0.5ns@511
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 Az optimális fénybegyűjtés érdekében 3.5”-os PMT használatát kérjük, megfelelő 
mágneses árnyékolással ellátva. 

 A PMT cső DC csatolása érdekében negatív nagyfeszültségről lesz meghajtva, ezért a 
PM cső megfelelő elektromos szigetelését és árnyékolását biztosítani kell. 

 
A PMT csöveket a LaBr3(Ce) kristályokat gyártó cég rendeli meg úgy, hogy a kért specifikációs 
adatokat a teljes detektor teljesíteni tudja. 
 
 
Megrendelendő mennyiség: 15 db detektor. 
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2. rész: 

Feszültségosztó gyártása és szállítása a LaBr3(Ce) detektorok fotoelektron-

sokszorozóihoz 

 

Kompatibilitás: 

 A feszültségosztónak illeszkednie kell a LaBr3(Ce) detektorokhoz használt   

fotoelektron-sokszorozó 3-as pontban megadott paramétereihez. 

 A LaBr3(Ce) detektorok gyártójának előírása szerinti, amellyel együtt a fentebb leírt 

működési specifikációt garantálni tudja. 

 

A feszültségosztó jellemzői: 

 A sorba kapcsolt ellenállásokkal kialakított feszültségosztó henger alakú fém házban 
legyen. 

 A ház átmérője: 64±0.3 mm, hossza: 38±0.5 mm. 

 A feszültségosztó teljes ellenállása: 4 MΩ 

 A feszültségosztóban a katódhoz közeli két ellenállás értéke 2.061-szerese a többi 
ellenállásénak. 

 Az anódhoz közeli három utolsó dinóda közötti kapacitás értéke 10 nF. 

 Feszültségszűrő kapacitás: 4.7 nF. 

 A nagyfeszültségű és a jel kábel (RG-174/U) hossza 450±10 mm. 
 

Megrendelendő mennyiség: 15 db feszültségosztó. 
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3. rész: 

Nagyfeszültségű tápegység gyártása és szállítása a LaBr3(Ce) detektorhoz 

 

 A LaBr3(Ce) detektorok számára 24 csatorna nagyfeszültségű táplálás szükséges a 

következő specifikációval: 

 csatornánkénti feszültségállítás 

 SHV koaxiális kimeneti csatlakozó 

 negatív polaritás, 0 - (-3 kV) kimeneti feszültség, 500-600 µA kimeneti áram 

 feszültség és áram monitor csatornánként 
 

A pontos specifikációk a következők: 

 
polaritás negatív 
Max. output feszültség -3 kV 
Max. output áram 1 mA 
A feszültség beállítás pontossága 50 mV 
A feszültség monitorozás pontossága 10 mV 
A max. áram beállítás pontossága 20 nA 
A max. áram leolvasási pontossága 2 nA 
A feszültség ráadás és lecsökkentés sebessége  1-500 V/s, 1 V/s lépésekben beállítható 
Zaj a 10-1000 Hz tartományban <20 mV 
Zaj az 1000 Hz feletti tartományban <10 mV 
A feszültség tipikus beállítási pontossága <±0.3%±1 V 
A maximális áram beállítási pontossága <±1%±1 μA 
Maximális teljesítmény 1.5 W/csatorna 
 
Megrendelendő mennyiség: 1 db 24 csatornás nagyfeszültségű tápegység. 
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4. rész 

DSSSD félvezető, helyzetérzékeny szilícium detektorok gyártása és szállítása 

 

Kompatibilitás: 

 Ezeket a detektorokat mind az intézetben működő gyorsítók mellett, mind 
külföldön használni szándékozzuk. Ezért ezeknek az eszközöknek 
integrálhatóknak kell lennie az intézeti gyorsítók rendszereihez. 

 

Környezet: 

 A beszerzendő detektorok képesek radioaktív sugárzás detektálására, 
amely az MTA Atomki és más külföldi intézet gyorsítóiból érkező ionnyaláb által 
keltett magreakcióban keletkezik. Maguk a detektorok és a hozzájuk tartozó 
eszközök nem állítanak elő ionizáló sugárzást, így az üzembe helyezésükhöz nem 
szükséges hatósági engedély. 

 

 Célunk az, hogy a magreakcióból kilépő elektronok, illetve pozitronok repülési irányát 

meghatározzuk, amihez a lehető legnagyobb szögfeloldás, így a helyzetérzékeny DSSSD 

(Double-Sided Silicon Strip Detector) detektorok lehető legjobb pozíciófeloldása szükséges. 

Két, különböző specifikációjú DSSSD detektort tartalmazó detektor „réteget” tervezünk 

használni. Szimulációink és korábbi kísérleteink szerint a következő specifikációk szükségesek. 

 

DSSSD detektorok műszaki specifikációja 
 
Si detektor típusa  teljesen kiürített rétegű kétoldalasan csíkozott Si (DSSSD) 
    detektor 
technológia   4” szilícium 
chip mérete   illeszkedik a tokozáshoz 
tokozás   1.6 mm FR4 PCB 
fémezés   egyenletes takarás a teljes felületen 
a fémezés vastagsága 500 nm 
csatlakozó   tüskesor: 2.54 mm/pin 
 
       Detektor A   Detektor B 
anód oldali csíkok száma  32    24 
katód oldali csíkok száma  32    24 
csíkok hossza   49.5 mm   24.5 mm 
csíkok szélessége   1.5 mm   1 mm 
aktív felület    49.5x49.5 mm2  24.5x24.5 mm2 
tokozás mérete   60x70 mm   40x90 mm 
csatlakozó mérete   2x34 pin (IDC, 90o)  2x26 pin (IDC)  

Si vastagság    500 m   300 m 
 
Megrendelendő mennyiség: 7 db    7db 
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5. rész 

A DSSSD detektorokhoz csatlakozó jelformáló elektronika gyártása és szállítása 

 

Kompatibilitás: 

 A jelformáló elektronika a DSSSD detektor 6-os pontban megadott 
paramétereihez kell, hogy illeszkedjen. 

 

 A DSSSD helyzetérzékeny szilícium detektorok jeleinek feldolgozása speciális 

jelfeldolgozó elektronikával történik, a következő elvárásokkal: 

 előerősítő, gyors jelformáló diszkriminátorral egybeépítve 

 időzítő erősítő: 22 ns integrálási időállandó, 100 ns differenciálási időállandó 

 jelformáló rendje az analóg kimenethez: CR-(RC)5 

 5.5 keV zajszint a Si detektorokhoz (+0.064 keV/pF) 

 maximum bemeneti kapacitás: 100 pF 

 multiplexelt kimenet 

 bemenet a DSSSD csatolófelületének megfelelően 

 750-800 kHz / adatbusz terhelhetőség 

 állítható érzékenység és polaritás  

 vákuumban használható (távoli eléréssel vezérelhető) 

 kimeneti feszültség: 0-8 V 
 

Megrendelendő mennyiség: 1 db jelformáló elektronika, amely 24 db, egyenként 

32 csatornás feldolgozó egységből (multiplexerből) áll. 
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6. rész 

A DSSSD detektorokhoz csatlakozó elektronikai adatgyűjtő gyártása és 

szállítása 

 

 A sok-komponensű DSSSD detektorrendszer jeleinek feldolgozásához a következő 

specifikációjú és funkciójú elektronikai egységek szükségesek: 

 

 1 darab VME keret:  
◦ 19" x 4U keret 8 darab aljzattal (alakfaktor 6U) 160mm VME kártya számára  
◦ kimeneti teljesítmény: 450-500 W 
◦ maximális áramfelvétel: 50 A @ +5 V, 10 A @ +12 V és 10 A @ -12 V 
◦ maximális zaj: 10 mVpp @ 5 V és 20 mVpp @ ±12V 
◦ beépített ventillátor 

 

 1 darab VME vezérlő egység (VME-USB 2.0 híd): 
◦ 1-egység széles VME 6U VME Master egység 
◦ hagyományos PC USB portjáról üzemeltethető, vezérlehető 
◦ VME busz működésének monitorozása az egyéges található LED soron és távolról 

is lehetséges 
◦ 5 TTL/NIM programozható kimenet (előlapi LEMO 00 csatlakozók) és 2 

programozható TTL/NIM bemenet (előlapi LEMO 00 csatlakozók) 
◦ USB-n keresztül programozható I/O funckiók 
◦ maximális adatforgalom: 30 MByte/s (USB-n) 
◦ Linux driverrel ellátva (feltétlen szükséges a jelenlegi adatgyűjtő rendszerünkkel 

való kompatibilitás miatt). 
 

 64 csatorna idő-digitális átalakító (TDC):  
◦ 1-egység széles VME 6U egységek (2 darab) 32 TDC csatornával ellátva 
◦ VME vezérlőn keresztül állítható konvertált időtartomány: 140 ns ÷ 1.2 µs 
◦ 8 bit feloldás 
◦ COMMON START és COMMON STOP módok 
◦ multiplexelt kimenetek  
◦ konverziós idő: 5.7 µs 
◦ integrális nemlinearitás ≤ ±0.1% (a teljes tartományra) 
◦ differenciális nemlinearitás ≤ ±1.5% (a teljes tartományra) 
◦ programozható null-elnyomás (zero suppression), sok-eseményes memóriapuffer 

(multievent memory buffer) és trigger számláló 
◦ A24/A32 címzési mód 
◦ adatátvitei módok:l D16, D32, BLT32, MBLT64 
◦ Chained Block Transfer (CBLT32/CBLT64) támogatás 

 

 64 csatorna analóg-digitális átalakító (ADC):  
◦ 1-egység széles VME 6U egységek (2 darab) 32 ADC csatornával ellátva 
◦ bemeneti feszültségtartomány: 0 ÷ 4 V.  
◦ multiplexelt kimenetek  
◦ 12 bit feloldás 
◦ konverziós idő: 5.7 µs  
◦ integrális nemlinearitás ≤ ±0.1 (a teljes tartományra) 



88 
 

◦ differenciális nemlinearitás ≤ ±1.5% (a teljes tartományra) 
◦ programozható null-elnyomás (zero suppression), sok-eseményes memóriapuffer 

(multievent buffer memory) és trigger számláló  
◦ A24/A32 címzési módok 
◦ adatátviteli módok: D16, D32, BLT32, MBLT64  
◦ Chained Block Transfer (CBLT32/CBLT64) támogatása 

 

 48 csatorna állandó arányú időzítő (CFD):  
◦ 1-egység széles VME 6U egységek (3 darab) 16 CFD csatornával ellátva  
◦ bemeneti feszültségtartomány: - 5 mV ÷ -5V  
◦ ECL kimenet 
◦ VME-n keresztül állítható kimeneti jelszélesség: 15 ns ÷ 250 ns 
◦ programozható holtidő: 150 ns ÷ 2 µs 
◦ csatornánként állítható küszöb: -1 mV ÷ -255 mV (1 mV lépésközzel)  
◦ csatornák egyenként ki/bekapcsolhatók (VME-n keresztül, maszk regiszter 

használatával)  
◦ összegző kimenet (az áram arányos a bemeneti multiplicitással) 
◦ majority kimenet (NIM jelet ad, amikor adott számú bemeneti csatorna küszöb 

feletti jelet kap)   
◦ a diszkriminátor csatornáinak logikai VAGY kimenet az előlapon elérhető  

 

 24 csatorna gyorserősítő:  
◦ 1-egység széles VME 6U egységek (3 darab) 8 csatorna gyors felfutási idejű 

erősítővel ellátva  
◦ rögzített feszültségerősítés: 10x (csatornánként) 
◦ bipoláris, nem-invertált, kaszkádba köthető kimenetek 
◦ bemeneti sávszélesség: 250 MHz (50 mVpp jelekre)  
◦ 3 LEMO 00 csatlakozó csatornánként (1 bemenet és 2 kimenet)  
◦ ±2 V kimeneti tartomány 
◦ csatornánként állítható alapvonal (offset calibration) ±25 mV tartományban 
◦ jelfelfutási idő <1.5 ns, zaj <55 µV RMS, késleltetés <5 ns. 

 

 4 db LEMO input kábel adapter ADC-hez és 4 darab LEMO input kábel adapter TDC-
hez az ADC egységet gyártó és a TDC egységet gyártó specifikációi szerint.  

 

Megrendelendő mennyiség: 1 db, a fentebbi listában részletezett egységekből álló 

elektronikai adatgyűjtő. 
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IV. FEJEZET 

SZERZŐDÉSTERVEZET 
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ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 

<szám: …./…> 

 

mely létrejött 

 

Magyar Tudományos Akadémia 

Atommagkutató Intézet 

(MTA Atomki) 

Cím: 4026 Debrecen, Bem tér 18/C. 

Postacím: 4001 Debrecen, Pf. 51. 

(a közbeszerzési eljárásban „Ajánlatkérő”, az 

adásvételi szerződésben „Vevő”) 

 

 

 

és 

 

<Név> 

<Cím> 

(a közbeszerzési eljárásban „Ajánlattevő”, az 

adásvételi szerződésben „Eladó”) között. 

 

 

PREAMBULUM 

 

Az Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: 

Kbt.) Második Része -alapján nyílt 

közbeszerzési eljárást folytat le „Egzotikus 

magfolyamatok kutatásához használt 

SALES CONTRACT 

<number: …/….> 

 

between 

 

Institute for Nuclear Research, 

Hungarian Academy of Sciences 

(MTA Atomki) 

Address: Bem tér 18 /C , 4026 Debrecen 

Postal address: P.O.Box 51, 4001 Debrecen 

Hungary 

(in the procurement procedure referred to as 

“Contracting Authority”, in this Contract 

referred to as “Buyer”) 

 

and 

 

<Name> 

<Address> 

(in the procurement procedure referred to as 

“Contractor”, in this Contract referred to as 

“Seller”). 

 

WHEREAS 

 

Contracting Authority conducted an open 

tender procurement procedure on the basis of 

Second Part of the Act CXLIII of 2015 on Public 

Procurement   (hereinafter referred to as 

“PPA”) for public supply named “LaBr3(Ce) and 



91 
 

LaBr3(Ce) és szilícium detektorok, valamint 

hozzájuk kapcsolódó berendezések 

beszerzése” elnevezés alatt árubeszerzésre, 

melynek becsült értéke meghaladja az EU 

értékhatárt.  

 

Az ajánlati felhívás feladásának napja: 

<dátum> 

Az érdekelt gazdasági szereplők az ajánlati 
felhívásban meghatározott feltételek szerint 
jogosultak ajánlatot tenni a hat részből egyre, 
vagy többre. 

 
- A nyertes Ajánlattevő az, aki az általa 

benyújtott ajánlatában lévő dokumentumok 
szerint annak minősül és az Ajánlatkérő által 
az ajánlat bírálata során erről szóló 
igazolásban részesíttette. Az ajánlati felhívás 
feltételeiben meghatározott értékelési 
feltételek alapján legkedvezőbb ajánlatot 
benyújtó nyertes Ajánlattevő került 
kiválasztásra az  
….. részre: 
 
Címe: 
 
Nyertes Ajánlattevő: 
 
név: 
 
székhely: 

-  
- *Az összes részre alkalmazandó kitöltendő 

rész. 
 

 

- A nyertes Ajánlattevő (sikeres ajánlattevőnek) 
.… <dátum> napján került kihirdetésre.* 
 

- *Az összes részre alkalmazandó kitöltendő 
rész. 

-  
- Az Ajánlatkérő a GINOP-2.3.3-15-2016-

00034 azonosítószámú elérhető alapból 
(pénzösszegből) rendelkezik a Szerződés 
finanszírozásához szükséges pénzösszeggel. 
 
A közbeszerzési eljárásban az ajánlattevők 
értékelésére vonatkozóan az Ajánlatkérő az 
alábbi értékelési szempontokat alkalmazza: 
 

Silicon detectors, as well as associated 

equipments for study of exotic nuclear 

phenomena”, in which the estimated value 

exceeds the EU threshold 

 

 

Contracting Authority launched the tender 

notice on <date>. 

- Economic operators interested were according 
to the conditions stated in the tender notice 
allowed to submit a tender bid for one or more 
of the six Lots. 
 
Contractor is, according to documentation 
submitted by Contractor as part of its tender bid 
and verification thereof conducted by the 
Contracting Authority during the tender 
evaluation process. Contractor has submitted 
according to the evaluation criteria stated in the 
tender notice the tender bid most favourable to 
the Contracting Authority for  

 
#.... Lot. 
 
Title: 
 
Qualified Bidder: 
 
name: 
 
address: 
 
*It must be Applicable to fill for all Lots. 

-  
 
 
Contractor was declared Successful Bidder on 
…. <date>.* 
 
*It must be Applicable to fill for all Lots. 
 

-  
- The Contracting Authority has available funds 

necessary for the payment under this Contract 
from the GINOP-2.3.3-15-2016-00034 project. 

-  
-  
- Applied award criteria of the procurement 

procedure applied by the Contracting Authority: 
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1. Rész: LaBr3(Ce) detektorok gyártása és 
szállítása 
-Minőségi szempont:  
Teljes körű jótállás időtartama (hónap, 
minimális értéke 24 hónap és az ajánlati elem 
azon legkedvezőbb szintje, melyre és az annál 
még kedvezőbb vállalásokra Ajánlatkérő 
egyaránt a ponthatár felső határával azonos 
számú pontot ad 48 hónap)  
[Kbt. 77. § (1) bekezdés] / Súlyszám: 10 
 
 
-Ár szempont: 
 
Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 90 
 
 
2. Rész: Feszültségosztó gyártása és szállítása 
a LaBr3(Ce) detektorok fotoelektron-
sokszorozóihoz 
-Minőségi szempont: 
Teljes körű jótállás időtartama (hónap, 
minimális mértéke 12 hónap, és az ajánlati 
elem azon legkedvezőbb szintje, melyre és az 
annál még kedvezőbb vállalásokra 
Ajánlatkérő egyaránt a ponthatár felső 
határával azonos számú pontot ad 24 hónap)  
[Kbt. 77. § (1) bekezdés] / Súlyszám: 10 
 
 
-Ár szempont  
Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 90 
 
 
3. Rész: Nagyfeszültségű tápegység gyártása 
és szállítása a LaBr3(Ce) detektorhoz 
-Minőségi szempont:  
     -Teljes körű jótállás időtartama (hónap, 
minimális mértéke 24 hónap, és az ajánlati 
elem azon legkedvezőbb szintje, melyre és az 
annál még kedvezőbb vállalásokra 
Ajánlatkérő egyaránt a ponthatár felső 
határával azonos számú pontot ad 48 hónap). 
[Kbt. 77. § (1) bekezdés] / Súlyszám: 10 
 
    -Pótalkatrész biztosítására a szállítás 
napjától kezdődően vállalt határidő (év, 
minimális mértéke 1 év és az ajánlati elem 
azon legkedvezőbb szintje, melyre és az annál 
még kedvezőbb vállalásokra Ajánlatkérő 
egyaránt a ponthatár felső határával azonos 
számú pontot ad 5 év)  
[Kbt. 77. § (1) bekezdés] / Súlyszám: 10 
 
-Ár szempont: 

Lot 1: Production and delivery of LaBr3(Ce) 
detectors 
-Quality criteria: 
Full warranty period (month, min. value: 24 
months 
and the most favorable part of the bid, or the 
even more favorable commitments, on which 
the Contracting Authority given the number of 
points equal to the limit of the boundary limit is 
48 months) 
(Article 77, point 1 of PPA )/ Weight: 10 
 
-Price criteria: 
 
Undertaken offered price (HUF) without VAT / 
Weight: 90 
 
Lot 2: Production and delivery of voltage 
dividers for the photomultipliers of the 
LaBr3(Ce) detectors 
-Quality criteria: 
Full warranty period (month, min. period: 12 
months 
and the most favorable part of the bid, or the 
even more favorable commitments, on which 
the Contracting Authority given the number of 
points equal to the limit of the boundary limit is 
24 months) 
(Article 77, point 1 of PPA)/ Weight: 10 
 
-Price criteria  
Undertaken offered price (HUF) without VAT / 
Weight: 90 
 
Lot 3: Production and delivery of a high voltage 
power supply for the LaBr3(Ce) detectors 
-Quality criteria:  
    -Full warranty period (month, min. value: 24 
months and the most favorable part of the bid, 
or the even more favorable commitments, on 
which the Contracting Authority given the 
number of points equal to the limit of the 
boundary limit is 48 months). 
(Article 77, point 1 of PPA)/ Weight: 10 
 
    - From day of delivery for providing spare 
parts (years, min. term 1 year, and the most 
favorable part of the bid, or the even more 
favorable commitments, on which the 
Contracting Authority given the number of 
points equal to the limit of the boundary limit is 
5 years) 
(Article 77, point 1 of PPA)/ Weight: 10 
 
-Price criteria:  
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Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 80 
 
 
4. Rész: DSSSD félvezető, helyzetérzékeny 
szilícium detektorok gyártása és szállítása 
 
-Minőségi szempont:  
Teljes körű jótállás időtartama (hónap, 
minimális mértéke 12 hónap, és az ajánlati 
elem azon legkedvezőbb szintje, melyre és az 
annál még kedvezőbb vállalásokra 
Ajánlatkérő egyaránt a ponthatár felső 
határával azonos számú pontot ad 24 hónap). 
[Kbt. 77. § (1) bekezdés] / Súlyszám: 10 
 
-Ár szempont:  
Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 90 
 
 
5. Rész: A DSSSD detektorokhoz csatlakozó 
jelformáló elektronika gyártása és szállítása 
 
-Minőségi szempont:  
      -Teljes körű jótállás időtartama (hónap, 
minimális mértéke 36 hónap és az ajánlati 
elem azon legkedvezőbb szintje, melyre és az 
annál még kedvezőbb vállalásokra 
Ajánlatkérő egyaránt a ponthatár felső 
határával azonos számú pontot ad 48 hónap). 
 [Kbt. 77. § (1) bekezdés] / Súlyszám: 10 
 
     -Pótalkatrész biztosítására a szállítás 
najától  kezdődően vállalt határidő (év, 
minimális mértéke 1 év, és az ajánlati elem 
azon legkedvezőbb szintje, melyre és az annál 
még kedvezőbb vállalásokra Ajánlatkérő 
egyaránt a ponthatár felső határával azonos 
számú pontot ad 5 év). 
[Kbt. 77. § (1) bekezdés] / Súlyszám: 10 
-Ár szempont:  
Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 80 
 
 
6. Rész: A DSSSD detektorokhoz csatlakozó 
elektronikai adatgyűjtő gyártása és szállítása 
-Minőségi szempont:  
    -Teljes körű jótállás időtartama (hónap, 
minimális mértéke 24 hónap, és az ajánlati 
elem azon legkedvezőbb szintje, melyre és az 
annál még kedvezőbb vállalásokra 
Ajánlatkérő egyaránt a ponthatár felső 
határával azonos számú pontot ad 48 hónap)  
[Kbt. 77. § (1) bekezdés] / Súlyszám: 10 
 

Undertaken offered price (HUF) without VAT / 
Weight: 80 
 
Lot 4: Production and delivery of DSSSD 
semiconductor, position sensitive Silicon 
detectors 
-Quality criteria: 
Full warranty period (month, min. value: 12 
months and the most favorable part of the bid, 
or the even more favorable commitments, on 
which the Contracting Authority given the 
number of points equal to the limit of the 
boundary limit is 24 months). 
(Article 77, point 1 of PPA) / Weight: 10 
 
-Price criteria: 
Undertaken offered price (HUF) without VAT / 
Weight: 90 
 
Lot 5: Production and delivery of signal 
processing (shaping) electronics for the DSSSD 
detectors 
-Quality criteria: 
    -Full warranty period (month, min. value: 36 
months and the most favorable part of the bid, 
or the even more favorable commitments, on 
which the Contracting Authority given the 
number of points equal to the limit of the 
boundary limit is 48 months). 
(Article 77, point 1 of PPA) / Weight: 10) 
 
     - From day of delivery  for providing spare 
parts (years, min. term 1 year, and the most 
favorable part of the bid, or the even more 
favorable commitments, on which the 
Contracting Authority given the number of 
points equal to the limit of the boundary limit is 
5 years) 
(Article 77, point 1 of PPA) / Weight: 10 
-Price criteria:  
Undertaken offered price (HUF) without VAT / 
Weight: 80 
 
Lot 6: Production and delivery of data 
acquisition system for the DSSSD detectors 
-Quality criteria: 
     -Full warranty period (month, min. value: 
24 months and the most favorable part of the 
bid, or the even more favorable commitments, 
on which the Contracting Authority given the 
number of points equal to the limit of the 
boundary limit is 48 months) 
(Article 77, point 1 of PPA) / Weight: 10 
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     -Pótalkatrész biztosítására a szállítás 
najától  kezdődően vállalt határidő (év, 
minimális mértéke 1 év, és az ajánlati elem 
azon legkedvezőbb szintje, melyre és az annál 
még kedvezőbb vállalásokra Ajánlatkérő 
egyaránt a ponthatár felső határával azonos 
számú pontot ad 5 év)  
[Kbt. 77. § (1) bekezdés] / Súlyszám: 10 
 
-Ár szempont:  
Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 80 
 

 

Az ajánlatok értékelése: 
Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás 
esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § 
(2) bekezdés c) pontja alapján, a 322/2015. 
Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében 
rögzítetteknek megfelelően a legjobb ár-érték 
arány elve alapján értékeli az alábbiak szerint:   
 
 
 
A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat 
kiválasztásának értékelési szempontja esetén 
az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi 
elemeinek értékelése során adható pontszám 
alsó és felső határa: 1-10. 
 
 
Pontszámok megadásának módja az egyes 
részszempontok esetében: 
Ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, 
akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi 
elemre a maximális pontot (felső ponthatár) 
adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a 
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva 
fordítottan arányosan számolja ki a 
pontszámokat. 

 
A FENTIEKRE FIGYELEMMEL 

 
Az Ajánlatkérő és a nyertes Ajánlattevő a 
következőkben állapodnak meg: 
1. A Szerződés tárgya 
A Szerződés tárgya a *…….. árunak (áru 
megnevezése) gyártása és szállítása.  
 
 
*Az összes részre alkalmazandó, megfelelően 
ki kell tölteni 
 
A szerződés tárgyának a részletes leírása e 
dokumentációban található meg. A műszaki 
leírás az a jelen szerződés 1. számú melléklete. 

     -From day of delivery  for providing spare 
parts (years, min. term 1 year, and the most 
favorable part of the bid, or the even more 
favorable commitments, on which the 
Contracting Authority given the number of 
points equal to the limit of the boundary limit is 
5 years) 
(Article 77, point 1 of PPA) / Weight: 10 
 
-Price criteria:  
Undertaken offered price (HUF) without VAT / 
Weight: 80 
 
Evaluation of the tender: 
In this procurement procedure, the Contracting 
Authority evaluates the committed tenders on 
Award criteria by representing the best price-
quality ratio, in particular qualitative, 
environmental, social criteria, which include 
price or cost according to PPA article 76, section 
(2) c) point and 322/2015 Government Degree 
Section article 24. section (1), according to the 
following: 
In the case of criteria of the lowest and highest 
scores for the content elements of tenders when 
evaluating according to the award criteria and 
method that provides the scores in the range 
between the limits of the scores: 
Minimum point: 1, maximum point: 10. 
 
The methods to give points for each of the sub-
criteria: 
If the best the award criteria is the lowest, the 
Contracting Authority gives the maximum 
points (upper threshold), and on the other 
elements of the tender proportional calculates 
inversely the scores relative to the best. 

 
 
 

TAKING THIS INTO CONSIDERATION 
 

Contracting Authority and Contractor, agree as 
follows: 
1. Subject of the Contract  
The Subject of this Contract is manufacturing 
and delivering of *……… (name of the 
equipment). 
 
*Applicable for all Lots, it must be filled 
properly.  
 
Detailed description of the Subject of the 
Contract is given in the Documentation. Annex 
1 to this Contract is the technical description. 
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A nyertes Ajánlattevőnek szállítási 
kötelezettsége van az Ajánlatkérő székhelyére. 
 
2. Teljesítés helye: 
Az Árut az Ajánlatkérő fél székhelyére kell 
leszállítani, amely a valóságban a 4026 
Magyarország, Debrecen, Bem tér 18/c. szám. 
 
 
Ez eladónak az áruval együtt át kell adnia 
gyártói minőségellenőrzési iratokat.  
 
 
Szállítás: 
A nyertes Ajánlattevő a DAP (Incoterm 2010) 
alapján szállítja az Árut. (Az eladó felelős a 
fuvarozás megszervezéséért és az áru 
szállításáért, a megérkezett szállítóeszközön 
az áru készen áll a kirakodásra a megjelölt 
célállomáson. A kockázatviselés az eladóról a 
vevőre akkor száll át, amikor az áruk 
kirakodásra rendelkezésre áll, a kirakodás 
már a vevő kockázata.)  
A nyertes Ajánlattevő felelős az Áru típusának 
megfelelő csomagolásáért, az annak 
megfelelő szállítóeszköz kiválasztásáért, 
valamint a szállítás során a megfelelő 
feltételek biztosításáért. 
 
A Nyertes Ajánlattevő gondoskodik az 
(import) vámkezelésről, beleértve a 
Magyarország által előírt behozatali vámok és 
adók (előre) megfizetéséről. 
 
Az Ajánlatkérő gondoskodik a kirakodásról és 
az Áru Ajánlatkérő laboratóriumába történő 
behozataláért. 
 
A szállítás igazolása az Ajánlatkérő által aláírt 
dokumentummal történik a DAP (Incoterms 
2010) szállítási feltételeknek megfelelően. 
 
Az Ajánlatkérő jogosult visszautasítani a 
szállítást (átvételt), abban az esetben, ha a 
leszállított Áru sérült, vagy az nem felel meg 
(nem egyezik meg) a csomag listában 
feltüntetettel. 
 
Az Ajánlatkérő azzal, hogy elismeri a 
szállítást, azzal semmilyen módon nem 
mentesíti a nyertes Ajánlattevőt a 
szerződésből fakadó további 
kötelezettségektől, amelyek a nyertes 
Ajánlattevőt terhelik. 

 
The Contractor will deliver the Equipment to the 
site of the Contracting Authority.  
 
2. Place of performance:  
The Equipment shall be delivered to the site of 
Contracting Authirity at the Contracting 
Authority’s installation-site, located at Bem 
square 18/c, 4026 Debrecen, Hungary.  
 
The Contractor will performance the 
manufacturer's quality control documents with 
the equipments as well. 
 
Delivery:  
The Contractor shall deliver the Equipment on 
basis of DAP (Incoterms 2010). (The seller is 
responsible for arranging carriage and for 
delivering the goods, ready for unloading from 
the arriving conveyance, at the named place. 
Risk transfers from seller to buyer when the 
goods are available for unloading; so unloading 
is at the buyer’s risk.) 
The Contractor is responsible for arranging 
packing and means of transport suitable for the 
type of Equipment and the conditions during 
transportation to Contracting Authority’s 
installation-site. 
 
 
The Contractor shall arrange the import 
clearance including (pre-) payment of import 
duties and taxes imposed by the Republic of 
Hungary. 
 
The Contracting Authority shell arrange 
unloading and bringing into the Contracting 
Authority’s laboratory. 
 
In accordance with delivery term DAP 
(Incoterms 2010) delivery will be acknowledged 
by the Contracting Authority by signing the 
document in proof of delivery.  
The Contracting Authority is entitled to refuse 
to take delivery in case the Equipment delivered 
shows damage or does not match the Equipment 
indicated in the package list. 
 
 
The Contracting Authority acknowledging 
delivery by does not in any way release the 
Contractor from any other obligation the 
Contractor has under this Contract. 
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Az árut az Ajánlatkérő helyezi üzembe. 
 
Az Ajánlatkérő jogosult visszautasítani a 
teljesítést (az Árut) abban az esetben, ha azzal 
kapcsolatban mennyiségi kifogás merül fel, az 
sérült, vagy annak minőségi hiányossága 
veszélyezteti a teljesítményét figyelemmel a 
műszaki adatokra. 
 
3. A teljesítés határideje, késedelmes 
teljesítés: 
 
*……….. hónap, attól a hónaptól követően, 
amikor a jelen szerződés hatálybalép. 
*Az összes részre alkalmazandó, megfelelően 
ki kell tölteni. 
 
A teljesítés: 
A teljesítés az Ajánlatkérő székhelyére történő 
szállítással történik meg. Szerződés teljesítése 
akkor minősül szerződésszerűnek, 
amennyiben az Eszközök leszállításra 
kerültek a vevő telephelyére üzem- és 
működőképes állapotban, hibátlanul, magyar 
nyelvű kezelési és karbantartási útmutatóval. 
A Vevő a szállítás napjától számított 15 napon 
teljesítési igazolást állít ki a szerződésszerű 
teljesítésről. (Kbt. 135. § (1) bekezdés) 
 
Ha Vevő hibát, rendellenességet észlel, 
köteles kifogását az Eladó képviselőjével 
azonnal, amennyiben Eladó képviselője nem 
tartózkodik a helyszínen, akkor 
haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon 
belül írásban közölni. Az észlelt 
hiányosságokról a felek jegyzőkönyvet 
vesznek fel. Amennyiben a hibát, 
hiányosságot az átadáskor észlelik, Eladó 
helyszínen tartózkodó képviselője írja alá a 
jegyzőkönyvet, ha a hibát, hiányosságot 
később észlelik, Vevő köteles azt 
haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon 
belül írásban jelezni Eladónak. Amennyiben 
Eladó az erről szóló írásbeli értesítésre 4 
munkanapon belül nem válaszol, a 4. 
munkanap elteltét követő munkanapon 
Vevőnek a hibáról, hiányosságról szóló 
értesítése jelen Szerződés vonatkozásában a 
hibáról, hiányosságról szóló jegyzőkönyvnek 
minősül. A Vevő jótállási, szavatossági 
kifogásait e jegyzőkönyvre alapozva 
érvényesítheti. 
 

 
The Equipment shall be installed and 
commissioned by the Contracting Authority. 
 
The Contracting Authority is entitled to refuse 
to accept the Equipment in case of lack of 
quantity or any damage of the Equipment, or 
defect of quality which would risk failure of 
performance according to the technical 
specifications.  
  
3. Time of Performance, Late 
performance: 
 
*……… months form the following month   when 
this contract shall enter into force. 
Applicable for all Lots, it must be filled 
properly. 
 
Performance: 
The performance is will be done by the delivery 
to the site of Contracting Authority. The 
performance of the Contract is deemed to be 
contractual if the Equipments have been 
delivered to the Buyer's site in a working and 
functional condition, flawlessly, in Hungarian 
with the instructions for handling. The Buyer  
will provide a certification of contractual 
performance within 15 days form delivery. 
(Ppa § 135 (1) section) 
 
 If a Buyer finds an error or an irregularity, the 
Buyer shall be liable to the Seller's 
representative immediately if Seller's 
representative is not present in the site, but shall 
notify it within 5 working days. The Parties shall 
make a note of the deficiencies. If the fault, or 
defect is detected at the time of unloaded, a 
representative of the Seller in site will sign the 
minutes if the fault or deficiency is detected 
later, the Buyer shall promptly notify Seller in 
writing, but no later than within 5 working days. 
If Seller fails to respond within 4 working days 
of the written notification, the notice of failure 
or omission of the Buyer on the working day 
following the expiration of the fourth working 
day shall be deemed to be a record of error and 
defect in relation to this Agreement. The Buyer's 
warranty and warranty claims may be validated 
on the basis of this Protocol.referring to the 
provisions of the contract. 
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4. Kárveszély (kockázatviselés) 
átszállása és Tulajdonjog: 
 
A szállítási feltételekkel DAP (Incoterms 
2010) összefüggésben, az Áruban 
bekövetkező károk és veszteségek 
kockázatviselése átszáll a nyertes 
Ajánlattevőről az Ajánlatkérőre, amikor az 
Áru elhelyezésre kerül és az Ajánlatkérő 
rendelkezésére áll a szállítási eszközön, 
kirakodásra készen. 
 
Az Áru, vagy egyéb tartalék alkatrészek 
birtoklásának és tulajdonának joga átszáll a 
nyertes Ajánlattevőről az Ajánlatkérőre – 
függetlenül a tulajdonlás módjára – amikor a 
teljes szerződéses összeg (beleértve a 
halasztott fizetéseket és egyéb 
kötelezvényeket, jegyzeteket, megújításokat, 
vagy hosszabbításokat, vagy kiterjesztéseket) 
megfizetésre került. 
 
5. Alvállalkozó igénybevételére 
vonatkozó rendelkezések 
A Szerződés teljesítésének időszaka során a 
nyertes Ajánlattevő köteles előre értesíteni az 
Ajánlatkérőt minden olyan Alvállalkozóról, 
aki a szerződéses ajánlatban nem szerepel, 
arról, hogy a nyertes Ajánlattevő igénybe 
venni kívánja az Alvállalkozót a szerződés 
teljesítése során. Az ilyen értesítésekhez 
mellékelni kell egy nyilatkozatot, mely szerint 
a bevonni kívánt Alvállalkozó nem lesz 
semmilyen kizárás alapja. 
 
A Kbt. 3. § 2. pontja alapján az alvállalkozó az 
a gazdasági szereplő, aki (amely) a 
közbeszerzési eljárás eredményeként 
megkötött szerződés teljesítésében az 
ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz 
részt, kivéve  
a) azon gazdasági szereplőt, amely 
tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,  
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni 
kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy 
alapanyag eladóját,  
c) építési beruházás esetén az építőanyag-
eladót. 
 
6. Szerződéses ár * 
A szerződéses ár … HUF (számmal kiírva) < 
betűvel kiírva > ami magában foglal minden 
költséget, ami a szerződés teljesítésével 
felmerül, és vonatkozó előírásoknak 
megfelelően az Áfát , továbbá a Magyarország 

4. Transfer of Risk and Ownership:  
 
 
In accordance with delivery term DAP 
(Incoterms 2010) the risk for loss and damage 
to the Equipment transfers from the Contractor 
to the Contracting Authority upon the moment 
the Equipment has been placed at the disposal 
of the Contracting Authority on the arriving 
means of transport ready for unloading. 
 
 
Title and right of possession (ownership) of the 
Equipment or any replacements shall transfer 
from the Contractor to the Contracting 
Authority, regardless of mode of attachment to 
realty of other property, upon the moment the 
full Contract price (including deferred payment 
and any notes or renewals or extensions) has 
been paid. 
 
 
5. Provision for Subcontractors 
 
Throughout the period of the Performance of 
the Contract, the Contractor shall be obliged to 
notify in advance the Contracting Authority of 
all subcontractors other than mentioned in 
Contracts tender bid that Contractor intends to 
involve in the performance of the Contract. Such 
notification shall be accompanied with a 
statement that the subcontractor intended to be 
involved is not subject to any ground for 
exclusion. 
 
Pursuant to Article 3, point 2 of PPA 
“subcontractor” is an economic operator who 
(which) participates directly in the performance 
of the Contract concluded in a public 
procurement procedure and involved by the 
Contractor, except for:  
a) Economic operators who (which) pursue their 
activity on the basis of an exclusive right, 
b) Manufacturers, distributors and sellers of 
parts and basic materials intended to be 
employed for the performance of the Contract, 
c) Sellers of building material, in case of public 
works. 
 
6. Contract price * 
The Contract price is … HUF <amount in 
figures> (<amount in words>). The price is 
inclusive of all costs associated with the 
performance of the Contract and VAT (referring 
to the rule) and import duties, and taxes 
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által előírt behozatali vámokat és adókat. 
* Az adott részre vonatkozóan a Nyertes 
Ajánlattevő által vállat vételárral kitöltendő. 
 
A szerződéses ár a szerződés teljesítésének 
teljes időszakában határozott, fix marad. 
 
7. Fizetési feltételek 
A szerződéses ár megfizetése a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
(továbbiakban: Polgári Törvénykönyv) 6:130 
(1)-(2) bekezdése alapján kerül teljesítésre, 
HUF-ban, banki átutalással, összhangban az 
alábbi szabályokkal: 
 
Az 1. rész esetében:  
a) a szerződéses ár 30%-a előlegként, 30 
napon belül a Szerződés után, az alábbiak 
bemutatása ellenében: 
- az előleg összegével megegyező összegre 
kiállított számla, 
- előleg fizetési biztosíték a Kbt. 134. § 6. 
bekezdés a) pontja szerint, a fizetési összeggel 
megegyező összegben és a teljesítéséig tartó 
érvényességi időtartamban. 
b) az Ajánlatkérő a kifizetett előleggel a 
végszámlában számol el. 
c) az Ajánlatkérő a szerződéses ár fennmaradó 
70%-át az Áru leszállítása után a végszámla 
kézhezvételétől számított 30 naptári napon 
belül fizeti meg. 
 
Az 2., 3., 4., 5. és 6. rész esetében előleg 
fizetésére nincs lehetőség. 
 
Az 2., 3., 4., 5. és 6. rész esetében az 
Ajánlatkérő az Áru leszállítása után a teljes 
vételár 100 %-át a végszámla kézhezvételétől 
számított 30 naptári napon belül fizeti meg. 
 

  

 A teljes vételár kifizetéséhez szükséges 

 -fizetési összeggel megegyező összegre 
kiállított számla, 

 -az Áru szállítását igazoló dokumentum 
rendelkezésre állása szükséges, 

 -helyszíni műszaki átvételi teszt jegyzőkönyv, 
az Ajánlatkérő, valamint a nyertes Ajánlattevő 
képviselőjének aláírásával, 
-Az Ajánlatkérő képviselője által kiállított 
teljesítési igazolás. 
 
 
A teljesítés és a kifizetés pénzneme is Magyar 
Forint (HUF). Amennyiben a nyertes 

imposed by the Republic of Hungary. 
* For the certain part it shall be filled with price 
undertaken by the Contractor. 
 
The Contract price is fixed throughout the 
performance of the Contract. 
  
7. Terms of Payment 
Payment of the Contract price shall be affected 
according Section 6:130 (1)-(2) of Act V of 2013 
on the Civil Code of the Republic of Hungary 
(hereinafter referred to as “the Civil Code”), in 
HUF (Hungarian Forint) by Bank transfer, in 
accordance with the following scheme:  
 
In the case of Lot 1: 
a) 30% of the Contract price as down payment, 
within 30 days after Contract against 
presentation of: 
- an Invoice in the amount equal to the amount 
of the down payment,  
- an advance payment bond as per Article 134 of 
PPA, paragraph 6, point a.) in the amount equal 
to the amount of the payment and with a validity 
until performance. 
b) The Contracting Authority will consider the 
down payment at the final payment. 
c) The Contracting Authority will pay the 70% of 
the contract price after the Delivery of the 
Equipment not later than 30 calendar days after 
the receipt of the invoice. 
 
In the cases of Lots 2, 3, 4, 5, and 6 the down 
payment is not available. 
 
In the cases of Lots 2, 3, 4, 5, and 6 the 
Contracting Authority will pay the whole 
contract price after the Delivery of the 
Equipment not later than 30 calendar days after 
the receipt of the invoice. 
 
To transfer the whole contract price are 
required: 

 -an invoice in the amount equal to the amount 
of the payment, 

 - the availability of a document certifying 
delivery of the Equipment, 

 - an On-site Acceptance Test protocol signed by 
representatives of the Contracting Authority 
and the Contractor, 

 - a certification of performance by a 
representative of the Contracting Authority. 
 
The currency of performance and payment is  
Hungarian Forint (HUF). However, due to the 
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ajánlattevő honossága szerinti jogszabályi 
előírás miatt a teljesítés és kifizetés nem 
történhet meg HUF-ban, és a számla sem 
állítható ki HUF-ban, úgy az Ajánlattevő – a 
számla kiállításának napján – az árfolyamot 
az ajánlati felhívás feladásának napján 
érvényes MNB árfolyamon veszi számításba. 
 
A számlának az alábbiakat kell tartalmaznia: 
 
a) a számla kiadásának dátumát; 
b) a számla számát; 
c) részletfizetés megnevezését (előleg, 
részteljesítés, végszámla); 
d) a számla összegét; 
e) ÁFA kulcs és a megfizetendő összeget; 
f) Ajánlatkérő teljes nevét, címét, közösségi 
adószámát; 
g) Vállalkozó teljes nevét, címét, közösségi 
adószámát; 
h) Vállalkozó bankjának nevét, címét SWIFT 
kódját; 
i) Vállalkozó bankszámlaszámát/IBAN 
kódját; 
j) Szerződésszámot; 
k) Berendezés típusának leírását és 
mennyiségét; 
l) Berendezés HS számát; 
m) Berendezés eredetét; 
n) Darabszám és összes mennyiség (x / xx); 
o) Méreteit; 
p) Bruttó és nettó súlyát; 
r) Csomagolás típusát; 
s) Szállítási eszközt. 
 
A szükséges információk a mellékletben is 
feltüntethetők (pl. csomagolási lista). 
Az Ajánlatkérő adószáma: HU15300344 

 
 

A Ptk. 6:130 §-nak megfelelően az Ajánlatkérő 
a számla kézhezvételétől számított 30 naptári 
napon belül fizeti meg a számlát. 
 
 
Késedelmes fizetése esetén az Ajánlatkérő 
késedelmi kamatot fizet meg a Ptk. 6:155 § 
alapján. 
 
 
A Kbt. 135. § (6) bekezdése szerint az 
Ajánlatkérő a szerződésen alapuló 
ellenszolgáltatásból eredő tartozásával 
szemben csak a jogosult által elismert, 
egynemű és lejárt követelését számíthatja be. 
 

statutory requirements of the contractor's 
nationality, performance and payment can not 
be made in HUF and also, the invoice can not be 
issued in HUF, the Contractor shall, on the day 
of issue of the invoice, take the exchange rate on 
the MNB exchange rate valid on the date of the 
invitation to tender account. 
 
Invoices must contain the following 
information: 
a) Invoice date of issue; 
b) Invoice serial number; 
c) Invoice instalment name (down 
payment/progress payment/final payment); 
d) Invoice amount to be paid; 
e) Invoice VAT rate applied and amount to be 
paid; 
f) Contracting Authority’s full name & address & 
community tax number;  
g) Contractor’s full name & address & 
community tax number; 
h) Contractor’s bank Name, Address and SWIFT 
code; 
i) Contractor’s bank account number/IBAN 
code; 
j) Contract number; 
k) Equipment description of type and quantity; 
l) Equipment HS number; 
m) Equipment origin; 
n) Individual and total quantity (x of xx); 
o) Dimensions; 
p) Gross and net weight; 
r) Packing type; 
s) Means of transport (truck/train, etc.). 
 
Where needed some of the information can be 
included in an attachment (e.g. package list).  
The Contracting Authority’s VAT number is 
HU15300344. 
 
Pursuant to Article 6:130 § of Civil Code invoices 
will be paid by the Contracting Authority not 
later than 30 calendar days after the receipt of 
the invoice. 
 
In case of late payment, the Contracting 
Authority shall pay the Contractor interest on 
late payment in accordance with and for the 
grounds indicated in Section 6:155 of the Civil 
Code. 
Pursuant Article 135 (6) of PPA, The Contracting 
Authority is allowed against its debts arising 
from the consideration based on the Contract, to 
offset overdue claims of the same kind, 
acknowledged by the entitled party. 
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A Kbt. 135. § (1)-(3) és (6)-(7) bekezdésben, 
illetve a (9) bekezdésben meghatározott 
feltételek a szerződésnek akkor is részei, ha a 
felek ezekről nem vagy - ide nem értve a (8) 
bekezdés szerinti esetet - ezektől eltérően 
állapodtak meg. 
 
 
A Kbt. 136. § alapján  
a) a nyertes Ajánlattevő nem fizethet, illetve 
számolhat el a szerződés teljesítésével 
összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 
62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja 
szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság 
tekintetében merülnek fel, és amelyek a 
nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének 
csökkentésére alkalmasak; 
b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama 
alatt tulajdonosi szerkezetét az Ajánlatkérő 
számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) 
bekezdése szerinti ügyletekről az Ajánlatkérőt 
haladéktalanul értesíti. 
c) A külföldi adóilletőségű nyertes Ajánlattevő 
köteles a szerződéshez arra vonatkozó 
meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége 
szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság 
közvetlenül beszerezhet a nyertes 
ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok 
közötti jogsegély igénybevétele nélkül.* 
 
* Csak a külföldi letelepedésű ajánlattevők 
esetén alkalmazandó. 
 
 
Az ellenszolgáltatás teljesítés során 
figyelembe kell venni a 2014-2020 
programozási időszakban az egyes európai 
uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. 
(XI. 5.) Korm. rendelet előírásait. 
 
8. A szerződés lehetetlenné válása 
 
Ha a teljesítés lehetetlenné válásáért egyik fél 
sem felelős, a szerződés megszűnésének 
időpontját megelőzően nyújtott szolgáltatás 
pénzbeni ellenértékét meg kell téríteni. Ha a 
már teljesített pénzbeni szolgáltatásnak 
megfelelő ellenszolgáltatást a másik fél nem 
teljesítette, a pénzbeni szolgáltatás visszajár. 
 
Ha a teljesítés lehetetlenné válásáért az egyik 
fél felelős, a másik fél szabadul a szerződésből 
eredő teljesítési kötelezettsége alól, és a 

The PPA § 135  (1) to (3)  and (6) to (7) and (9)   
sections shall also be included in the contract in 
the cases if the parties do not, or - not including 
those, or  they agreed otherwise, exception (8) 
section. 
 
 
 
Pursuant to Article 136 of PPA: 
a) the Contractor shall not pay or charge, in the 
context of the performance of the Contract, any 
cost incurred in relation to a company not being 
in compliance with the stipulations set out in 
Article 62(1) section (k) points (ka)-(kb) of PPA 
and which may be used for reduction of the 
Contractor’s taxable income;  
 
b) the Contractor shall reveal its structure of 
ownership to the Contracting Authority during 
the full period of performance of the Contract, 
and notify without delay the Contracting 
Authority of the transactions according to 
Article 143(3) of PPA.  
c) the Contractor authorizes the Hungarian 
National Tax and Customs Authority to obtain 
data about Contractor directly from the 
competent tax authority of the Contractor’s 
fiscal domicile, without using cross border legal 
assistance.* 
 
* Applicable only for Contractors having its 
fiscal domicile in a foreign country (outside of 
Hungary). 
 
During the 2014-2020 programming period, 
consideration should be given to the 
implementation of Regulation 272/2014 on the 
use of grants from certain EU funds. (XI.5.) 
Government Decree when compensation will be 
fulfilled. 
 
8. Impossibility of performance 
 
If performance has become impossible for a 
reason that cannot be attributed to either of the 
parties, the monetary value of the services 
provided before the time when the contract was 
terminated shall be compensated. If the other 
party did not compensate the monetary 
consideration provided for services already 
performed, the money shall be refunded. 
If performance has become impossible for a 
reason attributable to one of the parties, the 
other party shall be relieved from the obligation 
of contractual performance and may demand 
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szerződésszegéssel okozott kárának 
megtérítését követelheti. 
 
Ha a teljesítés lehetetlenné válásáért mindkét 
fél felelős, a szerződés megszűnik, és a felek a 
lehetetlenné válásból eredő kárukat a 
közrehatás arányában követelhetik 
egymástól. 
 
9.Szerződést biztosító 
mellékkötelezettségek: 
9.1. Szerződést biztosító 
mellékkötelezettségek: 
Az Eladó felelős a késedelmes teljesítésért. A 
szerződésben foglalt kötelezettségének 
késedelmes teljesítése esetén késedelmi 
kötbért köteles fizetni.  
 
A késedelmi kötbér mértéke: szerződés 
szerinti és általános forgalmi adó nélkül 
számított ellenszolgáltatás napi 0.5 ‰, max. 
5%-a. 
 
Késedelmes teljesítés esetén Ajánlattevő 
naptári naponként fizet kötbért.  
 
A kötbér maximum elérésekor Ajánlatkérő 
jogosult a szerződéstől elállni, vagy azt 
azonnali hatállyal felmondani.  
 
A Vevő élhet a beszámítás jogával a 
késedelmes kötbérnek megfelelő összeg 
erejéig az Eladónak a számla szerint fizetendő 
összeg ellenében. 
 
A 10 napot meghaladó késedelem esetén, 
továbbá amennyiben a szerződés olyan okból 
szűnik meg, melyért a nyertes Ajánlattevő 
felelős, és az Ajánlatkérő szerződéstől eláll, 
úgy a nyertes ajánlattevőt meghiúsulási 
kötbér fizetési kötelezettség terheli. 
A meghiúsulási kötbér a szerződés szerinti 
általános forgalmi adó nélkül számított 
ellenszolgáltatás 5 %-ának felel meg.  
 
10. Jótállás*  
A szállítandó árura nézve az Eladó a helyszíni 
átvételről készült teljesítési igazolás keltének 
hónapját követően számított …. hónapra 
hibamentes működésre - tervezésre, 
kivitelezésre és anyagra - jótállást vállal, 
feltéve, hogy a teljes vételár kifizetésre került 
átutalással. 
 
* Az üresen hagyott helyekre a nyertes 

damages for loss caused by non-performance of 
an obligation.  
If performance has become impossible for a 
reason attributable to both parties, the contract 
shall be terminated, and the parties may 
demand damages from one another in the 
proportion to their responsibility. 
 
 
9. Accessory Obligations for Securing 
Contracts 
9.1. Accessory Obligations for Securing 
Contracts: 
The Contractor shall be liable for late 
performance. In case of delay in fulfilling the 
obligations under the contract must be paid a 
late payment penalty.  
 
The late penalty: a penalty for each day of delay 
in the amount of 0.5 ‰ of the Contract value per 
calendar day up to a maximum of 5% of the 
Contract price. 
 
In case of delay the Contractor shall penalty by 
each calendar day. 
 
In case of the amount of penalty will reach the 
maximum, the Contracting Authority can desist 
from the contract or abrogate the contract. 
 
The Buyer shall enforce its penalty claims 
against the Contractor by offsetting their 
amount against the Contractor’s invoice upon 
payment of the invoice. 
 
In the event of a delay exceeding 10 days, 
moreover if the Buyer is entitled to terminate 
the contract for the reason for which the 
contractor is responsible, and Contracting 
Authority shall terminate the contract, the 
Contractor must pay failure penalty. 
 
The failure penalty is equal to the amount of 5 %  
of the Contract price without VAT. 
 
10. Warranty* 
The Contractor undertakes to the Equipment to 
be delivered, regarding to the full price has been 
paid by bank transfer, warranted to be free of 
defects in design, workmanship and material for 
a period of …. months from the following month 
of the date of the performance certification. 
 
 
* For the empty spaces must be filled with the 
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ajánlattevő által vállalt jótállási időtartamot 
kell beírni minden rész esetében 
 
A jótállás fedezi a javítás, a hibás alkatrész 
cseréjét azon anyag kivételével, melyek 
hibáját nem a specifikáció szerinti használat, 
vagy hanyagság okozta, továbbá természetes 
elhasználódás és kopás eredménye. A jótállás 
nem terjed ki az átszállítás költségeire, az 
újbóli összeszerelésre és fuvarozásra a 
cseréről lemondással összefüggésben.   
 
 
A nyertes Ajánlattevő jótállási kötelezettségei 
megszűnnek rongálás, baleset, átalakítás, az 
áru helytelen használata vagy hanyag kezelése 
miatt. A garanciálisan megjavított vagy cserélt 
alkatrészekre is vonatkozik a jótállás, ami a 
javított vagy cserélt alkatrészekre vonatkozó 
eredeti idővel azonos. 
 
Elvárható gondossággal kell használni az árut 
a meghibásodás elkerülése végett. A nyertes 
Ajánlattevő kifejezetten kizárja a felelősséget 
az olyan veszteség vagy kár miatt, amely abból 
ered, hogy az árut nem a vonatkozó írásos 
vagy a szóbeli utasítás szerint és nem 
rendeltetésének megfelelően használják.  
 
A nyertes Ajánlattevő felelőssége az 
Ajánlatkérő felé a szerződésből eredő vagy 
azon kívül eső károkért, melyek a jótállás, a 
bemutatók és utasítások körén kívül esnek 
vagy bármilyen más meghibásodásért 
kizárólag arra korlátozódik, hogy az áru 
megjavításra kerüljön a fentebb említett 
feltételek szerint, és az összes felelőssége 
megszűnik, ha jótállási időszak lejár a fent 
említettek szerint. A nyertes Ajánlattevő 
semmilyen esetben nem felel sem a közvetett, 
sem a speciális, sem pedig következményi 
veszteségért, kárért, költségért, melyek 
közvetlenül, vagy közvetett módon a szállított 
áru használatából erednek az alábbiak szerint, 
kivéve, ahol ezt a magyar jog szerinti 
termékfelelősségi törvény másképpen meg 
nem állapítja. 
 
Az Ajánlatkérő az áru megrongálódását, a 
kivitelezési és anyaghibát annak 
felfedezésétől számított 24 órán belül írásban 
(email, vagy fax útján) jelentenie kell a 
nyertes Ajánlattevőnek. 

 
11. Kapcsolattartó személyek 

period of the warranty undertaken by the 
winner Bidder in all LOTS.  
 
The warranty covers repair or replacement of 
defective parts with exception of parts that fail 
due to use outside their specifications or due to 
negligence and those parts that are subject to 
normal wear and tear. Not covered by the 
warranty are expenses for removal, re-
installation and freight in connection with 
foregoing replacements. 

 
 

All obligations of Contractor under this 
warranty shall cease in the event of abuse, 
accident, alteration, misuse or neglect of the 
equipment. In warranty repaired or replaced 
parts are themselves warranted for a period 
equal to the original warranty period applicable 
to the repaired or replaced parts. 
 
Reasonable care must be used to avoid hazards. 
Contractor expressly disclaims responsibility 
for loss or damage caused by use of its Products 
other than in accordance with proper operating 
procedures and written or verbal instruction. 

 
 
 
Contractor's liability to Contracting Authority 
whether in Contract or in tort arising out of 
warranties, representations, instructions or 
defects from any cause, shall be limited 
exclusively to correcting the equipment on the 
terms and under the conditions as aforesaid, 
and all such liability shall terminate upon 
expiration of the applicable warranty period as 
aforesaid. In no event shall Contractor be liable 
neither for any indirect, special or consequential 
damages nor for loss, damage or expenses 
directly or indirectly arising from the use of the 
equipment delivered hereunder, except where 
stipulated otherwise by Hungarian Law on 
Product Liability.  

 
 

 
 
Defects in design, workmanship or material 
found by the Contracting Authority shall be 
reported to Contractor in writing (email or fax) 
within 24 hours from their discovery. 

 
 

11. Contact persons 
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a) Az Ajánlatkérő részéről a műszaki kérdések 
vonatkozásában, a szállítási dokumentum, 
teljesítési igazolás aláírása: Kunné dr. Sohler 
Dorottya, E-mail: sohler@atomki.mta.hu. 
 
b) A nyertes Ajánlattevő részéről a műszaki 
kérdések vonatkozásában, valamint a számla 
kiállításában és nyilatkozatok megtételében: 
<Név + Beosztás>, E-mail: <email cím>. 
 
12. A szerződés módosítása 
Felek a jelen szerződést kölcsönös 
megegyezéssel a Kbt. 141. §-a alapján 
módosíthatják, megváltoztathatják, 
kiegészíthetik.  
 
A szerződés módosítása, megváltoztatása 
vagy kiegészítése csak akkor hatályos, ha azt 
írásba foglalják és feleknek az arra 
feljogosított képviselőik azt aláírják. 
 
Nincs szükség a szerződés módosítására, ha 
felek bármelyikének regisztrált adataiban pl. 
székhely, képviselő, bankszámla szám 
megváltozik. Az érintett fél a változásról 
írásban értesíti a másik felet a 
körülményektől függően, változás előtt 10 
nappal, vagy a változás nyilvántartásba 
vételétől számított 10 napon belül. 
 

 
13. A szerződés megszűnése 
Rendes és azonnali hatályú megszüntetés:  
 
a) Vevő jogosult Eladó súlyos 
szerződésszegése esetén – írásbeli 
nyilatkozatával azonnali hatállyal – a 
Szerződést felmondani.  
Eladó szempontjából erre szolgáló oknak 
minősül, különösen, de nem kizárólag, ha 
 - Eladónak felróható késedelem a Vevő által 
kitűzött (30 naptári nap) póthatáridőt is 
meghaladja; 
- Eladó ugyanazon kötelezettség 
vonatkozásában ismételten hibásan teljesít 
vagy a hiba teljes körű kijavítása nem történik 
meg a Vevő által a hiba kijavítására tűzött 
határidőn belül; 
- Eladó a teljesítést jogos ok nélkül 
megtagadja; 
- Eladó a teljesítés ellenőrzését bármilyen 
módon hátráltatja vagy megakadályozza; 
- Eladó bármilyen módon megtéveszti a 
Vevőt, vagy valótlan adatot szolgáltat és ez 
közvetlen vagy közvetett módon súlyosan 

a) Contracting Authority, for Technical 
questions and for signing the Document in proof 
of Delivery and the certification of performance: 
dr. Dorottya Kunné Sohler, e-mail: 
sohler@atomki.mta.hu 
b) Contractor, for Technical questions and for 
issuing invoices and statements: <Name + Job 
title>, E-mail: <email address>. 
 
 
12. Contract modification 
The parties shall be entitled to modify, alter or 
amend the content of a Contract by mutual 
consent pursuant to the content of Article 141 of 
PPA.  
 
No Contract modification, alteration or 
amendment shall be effective unless made in 
writing and signed by duly authorized 
representatives of each Party.  
 
A change in the registered data of the Parties, for 
example change in headquarters, legal 
representatives or bank account number shall 
not be deemed as Contract amendment. The 
Party involved in the change shall notify the 
other Party in writing, depending on the 
circumstances of the case, at least 10 days prior 
to the change, or, within 10 days after the 
occurrence (registration) of the change.  
 
13. Cancellation 
Ordinary terminations and termination with 
immediate effect: 
 
a) The Buyer has the right to terminate the 
contract by making a statement in writing to the 
other party in case of breaching the contract. 
The reasons can be from the Buyer specially, but 
not exclusively: 
- The Seller’s conduct was actionable for delay 
and the extra deadline (30 calendar days) is 
overdued; 
- The Seller’s repeatedly failed the performance, 
or the defect shall not be fixed entirely for the 
deadline;   
 
 
- The Seller refuses the performance without 
legal reason; 
- The Seller hinders or prevents controlling of 
performance in any way; 
- The Seller confuses the Buyer in any way or 
states false data and this causes harmful effects 
directly or indirectly to the substantial 

mailto:sohler@atomki.mta.hu
mailto:sohler@atomki.mta.hu
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káros hatással lehet a lényeges szerződéses 
kötelezettségek teljesítésére;  
- Eladó a Szerződésen alapuló kötelezettségeit 
olyan jelentős mértékben megszegi, hogy 
ennek következtében Vevőnek a további 
teljesítés nem áll érdekében; 
- Eladóval szemben jogerősen felszámolási 
eljárást rendelnek el, Eladó legfőbb szerve a 
társaság végelszámolásának megkezdéséről, 
felszámolásának kezdeményezéséről határoz;  
-  Eladó a Szerződésben foglalt bármely egyéb 
lényeges kötelezettségének nem tesz eleget; 
vagy 
- jogszabályon alapuló felmondási ok áll 
fenn.  
 
b.)  Az Ajánlatkérő a szerződést felmondhatja, 
vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a 
szerződéstől elállhat, ha:  
a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan 
lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 
141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell 
lefolytatni;  
b) az ajánlattevő nem biztosítja a Kbt. 138. §-
ban foglaltak betartását, vagy az 
ajánlattevőként szerződő fél személyében 
érvényesen olyan jogutódlás következett be, 
amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban 
foglaltaknak;  
vagy  
c) az EUMSZ 258. cikke alapján a 
közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az 
Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke 
alapján indított eljárásban kimondta, hogy az 
Európai Unió jogából eredő valamely 
kötelezettség tekintetében 
kötelezettségszegés történt, és a bíróság által 
megállapított jogsértés miatt a szerződés nem 
semmis. 
 
Az Ajánlatkérő köteles a szerződést 
felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint 
- attól elállni, ha a szerződés megkötését 
követően jut tudomására, hogy a szerződő fél 
tekintetében a közbeszerzési eljárás során 
kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna 
zárni a közbeszerzési eljárásból.  
 
Az Ajánlatkérőként szerződő fél jogosult és 
egyben köteles a szerződést felmondani - ha 
szükséges olyan határidővel, amely lehetővé 
teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata 
ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha  

obligations to the Contractual Performance; 
 
- Seller’s commitments upon the Contract 
breaches substantially, on the way the Buyer has 
no interest anymore to fulfill the Performance; 
 
- A liquidation procedure against the Seller shall 
be ordered legally binding. The supreme body of 
the Seller decides about the start of the winding 
up procedure or initiates of liquidation; 
- Seller fails to fulfill any substantial Contractual 
Obligations, or 
 
- Termination based on applicable law. 

 
 
b.) The contract may be terminated or rescinded 
according to the Civil Code by the contracting 
authority, if: 
a) it is absolutely necessary to carry out a 
substantial modification to the contract, which 
would require a new procurement procedure 
pursuant to PPA Article 141;  
b) the contracting authority fails to ensure 
compliance with PPA Article 138 or the valid 
succession of the party entering into the 
contract as tenderer does not comply with PPA 
Article 139;  
or  
c) on the basis of Article 258 TFEU an 
infringement procedure was initiated for the 
violation of the rules on public procurement or 
the Court of Justice of the European Union 
declared in a procedure pursuant to Article 258 
TFEU that an infringement of the obligations 
was committed under European Union law and 
the contract is not considered null and void on 
the basis of the infringement established by the 
Court. 
 
 
The Contracting Authority shall terminate the 
contract or rescind the contract according to the 
Civil Code, if, after the conclusion of the 
contract, he learns that the contracting party has 
been subject to a ground for exclusion in the 
procurement procedure and should have been 
excluded from the procurement procedure.  
 
The party entering into the contract as 
contracting authority shall be entitled to and at 
the same time shall be bound to terminate the 
contract – where necessary, giving a period of 
notice, which allows the party concerned to 
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a) a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy 
közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi 
személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 
62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 
meghatározott feltétel;  
b) a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy 
közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi 
személyben vagy személyes joga szerint 
jogképes szervezetben, amely tekintetében 
fennáll a Kbt.  62. § (1) bekezdés k) pont kb) 
alpontjában meghatározott feltétel.  
A Szerződés felmondása vagy az elállási jog 
gyakorlása kizárólag írásban érvényes.  
 
14. Teljes megértés 
A szerződést a Felek teljes mértékben 
megértették, és a benne foglaltakkal 
egyetértenek, beleértve a leszállítandó Árut és 
annak specifikációit, és felülír bármilyen 
esetleges korábbi egyeztetést, ami erre az 
árura vonatkozik. 
 
15. Különleges intézkedések 
A szerződő Felek magukra nézve kötelezően 
elfogadják a 2190/2002. (VI.21.) Kormány 
határozat előírása szerint a Kormányzati 
Ellenőrzési Hivatal illetékességét, amely 
jogosult a közpénzek szerződés szerinti 
felhasználását ellenőrizni. 
 
 
16. Alkalmazandó törvény és vitás 
kérdések megoldása 
Amennyiben ezen szerződés valamely pontja 
érvénytelenné válik, ez nem befolyásolja a 
többi pont érvényességét. 
 
A szerződésben nem szabályozott kérésekre a 
magyar jog vonatkozik. Bármilyen jogvita 
esetén az illetékes magyar bíróság dönt. 
 
 
17. Melléklet(ek) 
Az 1. számú melléklet a szerződés részét 
képezi. 
 
Azokban a kérdésekben, amelyeket a 
szerződés nem szabályoz az Ajánlati Felhívás, 
a Dokumentáció és az Ajánlat alkalmazandó. 
 
 
18. Ellentmondások 

arrange for the carrying out of his duty 
according to the contract -, if  
a) any legal person or any entity having legal 
capacity under its personal right subject to the 
situations set out in PPA Article 62(1) section (k) 
point (kb) owns directly or indirectly a share 
exceeding 25% in the successful tenderer or has 
the right to vote;  
b) the successful tenderer acquires directly or 
indirectly a share exceeding 25% in any legal 
person or any entity having legal capacity under 
its personal right, which is subject to the 
situations set out in PPA Article 62(1) section (k) 
point (kb).  
The termination or rescinding of the contract 
must be communicated in writing exclusively. 
 
14. Entire understanding 
This Contract is the entire understanding and 
agreement between Parties with respect to the 
subject matter hereof, including scope of supply 
and specifications, and supersedes all prior 
understandings and agreements relating hereto.  
 
 
15. Miscellaneous dispositions 
The Contracting Parties accept the obligation 
that pursuant to Government Decree 
2190/2002. (VI.21.), that the State Audit Office 
of Hungary and the Government Control Office 
are entitled to check Contractual use of state 
administrative funds made available to the 
Parties.  
 
16. Applicable Law and Dispute 
Resolution 
 
In case a provision of this Contract is invalid, the 
validity of the remaining provisions of this 
Contract shall not be affected thereby. 
 
This Contract shall be governed by the laws of 
Hungary. Any disputes hereunder will be heard 
in the appropriate courts located in Hungary. 
 
17. Annex(es) 
Annex 1 is an integral part of this Contract. 
 
 
For such details which are not regulated in this 
Contract must be applied for the Contract 
Notice, Tender Documentation, and the 
Contractor’s tender.  
 
18. Contradictions 



106 
 

Amennyiben a Szerződés, az Ajánlati 
Felhívás, a Dokumentáció és az Ajánlat között 
ellentmondás állna fenn, a dokumentumok a 
következő sorrendben érvényesek: 
1. Szerződés, és melléklete(i) 
2. Ajánlati Felhívás és Dokumentáció 
3. Ajánlat 
 
 
Ez a szerződés <dátum> napon készült, 4 
(négy) eredeti példányban, amelyből 2 (kettő) 
az Ajánlatkérőt, és 2 (kettő) a nyertes 
Ajánlattevőt illeti. 
 
 
Az Ajánlatkérő részéről, 
 
<aláírás>   <aláírás> 
 
 
<Név>  <Név> 
<Beosztás> <Beosztás>  
 
 az Ajánlattevő részéről, 
 
<aláírás> 
 
 
<Név>  
<Beosztás> 

In case of contradiction between this Contract 
and the Contract Notice, Tender 
Documentation, and the Contractor’s tender 
bid, the documents will govern in the following 
order: 
1. Contract and Annex(es). 
2. Contract Notice, Tender Documentation. 
3. Contractor’s tender bid. 
 
 
This Contract has been concluded on <date>, by 
signing 4 (four) Originals, two (2) of which are 
for the Contracting Authority and two (2) of 
which are for the Contractor.  
 
on behalf of the Contracting Authority, 
 
<signature> <signature> 
 
 
<Name>  <Name> 
<Position> <Position>  
 
 on behalf of the Contractor, 
 
<signature> 
 
 
<Name>  
<Position> 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


