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 I. FEJEZET - Útmutató a részvételre jelentkezők részére 

 

1. Bevezetés, az eljárás általános feltételei 

Az Ajánlatkérő nevében eljáró személynek jelen kiegészítő iratok (továbbiakban iratok) 

kiadásával az a célja, hogy a versenysemlegesség lehető legteljesebb biztosításával minden 

részvételre jelentkezőnek lehetővé tegye a sikeres jelentkezés elkészítését. Ezen cél elérése 

érdekében a jelen iratok - megfelelően csoportosítva, akár ismételve is - tartalmazza azokat az 

adatokat és tényeket, amelyek elősegíthetik a sikeres jelentkezés elkészítését. 

 

Jelen iratok az Ajánlatkérő által elfogadott és a TED-en 2015/S 212-384915 nyilvántartási 

számon 2015. október 31. napján megjelent részvételi felhívás alapján készült. 

 

A fenti részvételi felhívásban nem szabályozott kérdésekben jelen iratok rendelkezései az 

irányadóak és kötelezőek a jelentkezés összeállítására és benyújtására vonatkozóan. 

 

A részvételre jelentkezők jelentkezésük benyújtásával teljes egészében elfogadják a „2011. 

évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről” (továbbiakban Kbt.) előírásai szerint ezen 

közbeszerzési eljáráshoz elkészített részvételi felhívás és iratok (a továbbiakban együtt: 

dokumentáció) összes feltételét a jelentkezés benyújtás kizárólagos alapjául. 

 

Az eljárásban való részvétel feltétele, hogy a részvételi jelentkezés elkészítése érdekében 

rendelkezésre bocsátott iratokat részvételi jelentkezésenként legalább egy részvételre 

jelentkezőnek vagy a részvételi jelentkezésben megnevezett alvállalkozónak át kell vennie. 

 

Az iratok másra nem ruházhatóak át.  

 

2. Ajánlatkérő 

HungaroControl Zrt. 

1185 Budapest, Igló u. 33-35. 

Kárpáti Zoltán 

Telefon: +36 12934224 

Fax: +36 12934036 

E-mail: karpati.zoltan@hungarocontrol.hu 

 

mailto:karpati.zoltan@hungarocontrol.hu
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3. Az Ajánlatkérő nevében eljáró személy 

Szterényi Ügyvédi Iroda 

dr. Kovács Péter Balázs  

1011 Budapest, Fő u. 14-18. VII. emelet 

Telefon: +36 30 27-92-902 

Fax: +36 14578041 

E-mail: hc@szilioffice.hu 

 

 

4. Részvételre jelentkező 

Az a gazdasági szereplő aki (amely) a több szakaszból álló közbeszerzési eljárás első, 

részvételi szakaszában részvételi jelentkezést nyújt be. 

 

 

5. 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. Gazdasági szereplő 

Bármely természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, 

egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet aki, illetve amely a piacon építési 

beruházások kivitelezését, és/vagy építmények építését, áruk szállítását vagy szolgáltatások 

nyújtását kínálja. 

 

 

7. Kiegészítő tájékoztatás 

Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban részvételre jelentkező lehet 

– a Kbt. 45. §-ában foglaltaknak megfelelően – a megfelelő részvételi jelentkezés érdekében a 

mailto:hc@szilioffice.hu
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részvételi felhívásban, valamint az iratokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő 

(értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérő nevében eljáró személytől (Szterényi Ügyvédi 

Iroda, dr. Kovács Péter Balázs). 

 

A kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérő a kérés beérkezését követően a lehető leghamarabb, 

valamint a részvételi határidő lejárta előtt legkésőbb négy nappal megadja. 

 

A kiegészítő tájékoztatás iránti igényeket (a továbbiakban: kérdések) írásban kell 

benyújtaniuk (faxon, e-mailen, személyesen, vagy postai úton) a Részvételi Felhívás „A” 

mellékletének 1. pontjában az Ajánlatkérő képviselőjének elérhetőségein, és Ajánlatkérő csak 

az ilyen módon megküldött kérdéseket tekinti hatályosnak. Az egyéb helyen benyújtott vagy 

más email címre/faxszámra megküldött kérdést Ajánlatkérő nem veszi figyelembe. A 

Részvételi jelentkező felelőssége, hogy az ilyen kérdések idejében megérkezzenek az 

Ajánlatkérőhöz. A késve érkező kérdéseket az Ajánlatkérő nem veszi figyelembe.  

 

Ajánlatkérő kéri a Tisztelt Részvételre Jelentkezőket, hogy kérdéseiket, a kérdés 

feltételére irányadó határidő lejártásig szerkeszthető MS Word formátumban 

elektronikusan is szíveskedjenek továbbítani a jelen pontban meghatározott e-mail 

címre (hc@szilioffice.hu), az elektronikus levél tárgyában feltüntetve az eljárás 

megnevezését, valamint a Kiegészítő tájékoztatás kérés megnevezést a válaszok 

elkészítésének megkönnyítése és meggyorsítása érdekében. 

 

A kiegészítő tájékoztatást a részvételre jelentkezők azonos feltételekkel kapják meg írásban, 

e-mail útján. A kiegészítő tájékoztatás akkor minősül kézbesítettnek, amikor a részvételre 

jelentkező a kiegészítő tájékoztatást – kézbesítési visszaigazolással igazoltan – e-mail útján 

megkapta.  

 

A részvételre jelentkező kizárólagos felelőssége, hogy olyan valós és olvasható e-mail címet 

adjon meg az iratok igénylésekor, amely a megküldendő dokumentumok fogadására a nap 24 

órájában alkalmas. Ugyancsak a részvételre jelentkező felelőssége, hogy a szervezeti 

egységén belül a kiegészítő tájékoztatás időben az arra jogosulthoz kerüljön. 
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Az Ajánlattevő elérhetőségi pontjainak nem vagy hibás működéséből eredő kockázatokat az 

Ajánlattevő viseli. 

 

Bármilyen mulasztás, amelyet az Ajánlattevő követ el amiatt, hogy nem szerez kellő 

információt olyan ügyekről, amelyek befolyásolhatják vállalt tevékenysége ellátását, nem 

menti fel az Ajánlattevőt – amennyiben ajánlata elfogadást nyert – azok alól a kockázatok, 

kötelezettségek és felelősségek alól, amelyek a szerződés szerint reá hárulnak. 

 

Egyebekben a kiegészítő tájékoztatás teljes terjedelmében megtekinthető és arról másolat 

kérhető a Szterényi Ügyvédi Iroda címén (1011 Budapest, Fő u. 14-18. VII. emelet). 

 

A részvételre jelentkező köteles a jelentkezésében külön nyilatkozatban feltüntetni, hogy a 

jelentkezés benyújtása során a kiegészítő tájékoztatásokat figyelembe vette (18. számú 

melléklet szerint). Az ajánlatkérő által kibocsátott kiegészítő tájékoztatások az iratok részévé 

válnak. 

 

Az Ajánlatkérőt nem kötik a hivatalos kiegészítő tájékoztatásokon túl, akár szóban, akár 

írásban közölt olyan magyarázatok és felvilágosítások, amelyeket alkalmazottai, vagy 

képviselői illetéktelenül tettek meg az eljárás folyamán. 

 

Ajánlatkérő helyszíni bejárást, illetve konzultációt nem tart. 

 

 

8. Teljesség és pontosság  

A részvételre jelentkező felelős azért, hogy ellenőrizze az iratok teljes átvételét.  

Az ajánlatkérő semmilyen kifogást sem fogad el, amelynek indoka az, hogy a részvételre 

jelentkező elmulasztotta az iratok valamely részének átvételét. 

 

 

9. Tartalomjegyzék 

A jelentkezést tartalomjegyzékkel (1. számú melléklet) ellátva kell benyújtani. A 

tartalomjegyzékben az oldalak összegét is dokumentálni kell (összes oldalszám feltüntetése) 

és cégszerűen alá kell írni. 
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10. Közös részvételi jelentkezés / ajánlat 

Amennyiben a részvételre jelentkező nem egyedül, hanem konzorciumban nyújt be részvételi 

jelentkezést, illetve később ajánlatot, akkor a részvételi jelentkezéséhez csatolnia kell az erre 

vonatkozó szándéknyilatkozatot (a konzorciumi megállapodást majd az ajánlattételi 

szakaszban, az ajánlathoz kell csatolni). 

 

Felhívjuk a részvételre jelentkezők figyelmét a Kbt. 26. §-ra, amely szerint, ha egy gazdasági 

szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog részt venni 

a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem a részvételi 

jelentkezésben és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként (a közbeszerzési eljárás 

részvételi szakaszában részvételre jelentkezőként) kell, hogy szerepeljen. 

 

Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza 

meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül 

számított ellenértékéből. 

 

11. A kizáró okok fenn nem állásának igazolása 

 

Kizáró okok: 

Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az 

alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) 

bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.  

 

Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 

56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak. 

 

A kizáró okok fent nem állásának igazolása: 

A részvételre jelentkező a kizáró okok fent nem állását a 310/2011 (XII. 23.) Korm. rend. 2-8. 

§ és 10-11. § szerint köteles igazolni. 

  

A Kbt. 56. § (1) bekezdésében előírt kizáró okok vonatkozásában alvállalkozó és az 

alkalmasság igazolására igénybe vett szervezet esetében a részvételre jelentkező a 310/2011 
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(XII. 23.) Korm. rend. 10. § alapján az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság 

igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában csak a Kbt. 58. § (3) bekezdése 

szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 56. § (1) bekezdésben foglalt kizáró okok 

hiányáról.  

  

A nyilatkozatok kapcsán ajánlatkérő hivatkozik a KDB 354/12/2009 sz. határozatára, amely 

értelmében a kizáró okok fent nem állására vonatkozó nyilatkozatoknak a felhívás feladása 

napjánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük. 

 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 238/2013. (VII.30) Korm. rendelettel módosított 310/2011. 

(XII.30.) Korm. rendeletben foglaltakra, továbbá a Közbeszerzési Hatóság 2013. november 

29-én (Közbeszerzési Értesítő 2013. évi 141. szám), illetve 2012. június 1-én (Közbeszerzési 

Értesítő 2012. évi 61. szám) közzétett, a kizáró okok igazolására vonatkozó Útmutatóira. 

 

12. Alkalmasság igazolása 

Részvételre jelentkezőnek (közös jelentkezőknek), a Részvételi Felhívás III.2.2) – III.2.3) 

pontjában meghatározottak szerint kell igazolniuk alkalmasságukat. 

 

Az előírt alkalmassági követelményeknek a részvételre jelentkezők bármely más szervezet 

(vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat 

jogi jellegétől függetlenül.  

 

Ebben az esetben meg kell jelölni a jelentkezésben ezt a szervezetet és az részvételi felhívás 

vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), 

melynek igazolása érdekében a részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására (is) 

támaszkodik (15. számú melléklet). 

 

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon 

köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles 

nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd 

a szerződés teljesítésének időtartama alatt (16., 17. számú mellékletek). 

 

A részvételre jelentkező az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a 

következő esetekben támaszkodhat: 
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a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott 

erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek 

módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet 

alvállalkozóként megjelölésre került, vagy 

b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési 

beruházások teljesítésére vonatkozik, a részvételre jelentkező nyilatkozik arról, hogy 

milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az 

alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai 

tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során, vagy 

c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során – az a) pontban foglalt esetektől 

eltérően – akkor is, ha az adott alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor 

ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak. Ebben az esetben az a 

szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az alkalmasság 

igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az 

ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével 

összefüggésben ért kár megtérítéséért. (17. sz. melléklet) 

 

13. A részvételi jelentkezés és az ajánlat nyelve 

Az eljárás nyelve a magyar. 

 

Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű dokumentummal együtt 

annak felelős magyar nyelvű fordítása is benyújtandó. Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az 

olyan fordítást érti, amely tekintetében a részvételre jelentkező képviseletére jogosult személy 

nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A nem magyar nyelven 

készült, illetve felelős magyar fordítással el nem látott dokumentumokban foglaltakat az 

ajánlatkérő a részvételi jelentkezések bírálata során nem veszi figyelembe. A fordítás 

tartalmának helyességéért a jelentkező a felelős.  

 

 

14. Részajánlat, többváltozatú ajánlat 

Részekre történő részvételre jelentkezés (majd ajánlattétel) nem lehetséges. 

Ajánlatkérő a többváltozatú ajánlat lehetőségét kizárja. 

 

Ajánlattételre kizárólag az eljárás második szakaszában van lehetőség!!! 
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Jelen eljárás részvételi szakaszában a Kbt. 60. § (4) bekezdése alapján az ajánlatkérő 

nem kérhet, a részvételre jelentkező pedig nem tehet ajánlatot. A részvételi szakaszban 

az ajánlatkérő a jelentkezőnek a szerződés teljesítésére való alkalmasságáról, illetőleg 

alkalmatlanságáról dönt.  

 

Fentiekre tekintettel amennyiben a részvételi jelentkezésben a részvételre jelentkező 

ajánlatot tesz, úgy azt az ajánlatkérő érvénytelennek fogja nyilvánítani a Kbt. 74. § (3) 

bekezdése alapján. 

 

15. Részvételi jelentkezés költségei 

A részvételi jelentkezés elkészítésével, illetve benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes 

költség a részvételre jelentkezőt terheli. A részvételre jelentkezőnek nincs joga semmilyen, az 

iratokban kifejezetten megadott jogcímen kívül, egyéb - így különösen anyagi - igény 

érvényesítésére. A közbeszerzési eljárás eredményes, vagy eredménytelen befejezésétől 

függetlenül az ajánlatkérővel és az eljáróval szemben ezen költségekkel kapcsolatban 

semmilyen követelésnek nincs helye.  

 

Az ajánlatkérő kifejezetten nyilatkozik, hogy a részvételi jelentkezések elkészítésével 

kapcsolatosan sem a nyertes részvételre jelentkezőnek, sem más részvételre jelentkezőknek 

semmiféle – esetleges jövőbeni – térítésre nem kötelezhető.  

 

 

16. A részvételi jelentkezések benyújtása, formai követelmények 

A részvételi jelentkezés benyújtásának formai követelményei: 

a) A részvételi jelentkezés eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a 

csomót matricával a jelentkezés első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell 

bélyegezni, vagy a részvételre jelentkező részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy 

hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen; 

b) A részvételi jelentkezés oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. 

Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres 

oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet 

számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a 

/A, /B oldalszám) is köteles elfogadni, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye 

egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni. Az 
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ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást kiegészítheti, ha ez a jelentkezésben való 

tájékozódása, illetve a jelentkezésre való hivatkozása érdekében szükséges; 

c) A részvételi jelentkezésnek az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján a 

részvételi jelentkezésben szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; 

d) A részvételi jelentkezést 2 példányban kell beadni (1 papíralapú eredeti példányban és 1 

pld, a papíralapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban 

[elektronikus adathordozón (CD/DVD)], jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható 

pdf. formátum). 

e) A részvételi jelentkezésben lévő, minden – a jelentkező vagy alvállalkozó, vagy 

kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet által készített dokumentumot (nyilatkozatot) 

a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan 

személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos 

felhatalmazást kaptak.  

f) A részvételi jelentkezés minden olyan oldalát, amelyen – a részvételi jelentkezés 

beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek 

vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. 

továbbá 

g) A részvételi jelentkezés eredeti papíralapú példányát határozottan elkülönülő 

iratkötegekben, baloldalon egybekötve (pl. spirálozva, fűzve, kötve), lapozható módon 

kell benyújtani [az a) pont szerinti fonal átfűzése a megbonthatatlanságot biztosítja, és 

nem helyettesíti az egybekötést!]. 

h) A részvételi jelentkezést becsomagolt állapotban kell benyújtani. A kért darabszámú 

részvételi jelentkezést együttesen kell becsomagolni. A csomagolásnak biztosítani kell a 

következőket: 

- a részvételi jelentkezés egyes példányai (papír alapú illetve elektronikus 

formátumú) együtt maradjanak, 

- egyértelműen látható legyen, hogy a csomag lezárását követően abból semmit ki 

nem vettek, és/vagy abba semmit be nem tettek, 

- a csomagolás külső felületén megjelölhetőek legyenek a következő pontban 

felsorolt adatok. 

a) A részvételi jelentkezést tartalmazó csomagon fel kell tüntetni az alábbi adatokat és 

feliratokat: 

- Részvételi jelentkezés „Komplex távközlési rendszer beszerzése, telepítése, 

üzembe helyezése"  



 13 

továbbá:  

- „Nem bontható fel a részvételi határidő lejárta előtt. 

- A csomagolásra a fentiektől eltérő tartalmú feliratot elhelyezni nem szabad - 

kivétel postai feladás - amikor még elhelyezhető a csomagon a címzés, azaz: 

Szterényi Ügyvédi Iroda 1011 Budapest, Fő utca 14-18. VII. emelet 

 

A postán feladott részvételi jelentkezéseket az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül 

benyújtottnak, ha annak kézhezvételére a részvételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. A 

részvételi jelentkezés postai úton csak tértivevényes küldeményként nyújtható be. A benyújtás 

teljesítésének a küldemény tényleges kézbesítése minősül. A részvételi jelentkezés, illetve az 

azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből, illetve késedelmes kézbesítéséből eredő 

kockázat a részvételre jelentkezőt terheli. 

A személyesen benyújtott részvételi jelentkezés átvételét Ajánlatkérő a helyszínen írásban 

visszaigazolja. 

 

A részvételi jelentkezés példányainak (papír alapú és elektronikus példány) formai vagy 

tartalmi eltérése esetén az ajánlatkérő az eredeti papír alapú példányt tekinti hitelesnek, ez 

alapján kerül értékelésre a jelentkezés. E rendelkezés azonban nem mentesíti a részvételre 

jelentkezőt az alól, hogy részvételi jelentkezését ne az előírt példányszámban és formában, 

illetve tartalmi és formai követelményeknek megfelelően nyújtsa be. 

 

Az ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét a Kbt. 37. § (1)-(4) bekezdésében 

foglaltakra, amelyek szerint 

 Az e törvényben meghatározott határidők tekintetében a napokban, hónapokban vagy 

években megállapított határidőbe vagy időtartamba (a továbbiakban együtt: határidő) a 

kezdőnap nem számít bele. Kezdőnap az a nap, amelyre a határidő megkezdésére okot 

adó cselekmény vagy egyéb körülmény esik. 

 A hónapokban vagy években megállapított határidő azon a napon jár le, amely számánál 

fogva a kezdőnapot követő napnak megfelel; ha ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, 

a hónap utolsó napján. 

 Ha a határidő utolsó napja nem munkanapra esik, a határidő csak az ezt követő 

legközelebbi munkanapon jár le. 

 A hirdetményben (felhívásban) megjelölt határidő a hirdetmény (felhívás) feladását, 

illetve a felhívás közvetlen megküldését követő napon kezdődik. 
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A részvételi határidő lejártát követően érkezett részvételi jelentkezést Ajánlatkérő a Kbt. 74. § 

(1) bekezdés a) pontja alapján érvénytelennek tekinti.  

A határidő után beérkezett jelentkezést csomagolását a jelentkező személyének megállapítása 

céljából az ajánlatkérő felbontja, amelyről külön jegyzőkönyvet vesz fel (Kbt. 61. § (3) 

bekezdés), valamint a Kbt. 34. § (2) bekezdése szerint öt évig megőrzi.  

 

Az ajánlatkérő a benyújtott jelentkezést nem szolgáltatja vissza sem egészben, sem részeiben, 

azokat nem bontja meg, az iratokat a Kbt. 34. § (2) bekezdése szerint kezeli.  

 

17. A részvételi jelentkezések átvétele 

A részvételi jelentkezéseket tartalmazó csomago(ka)t, a részvételi határidő lejártáig 

munkanapokon hétfőtől péntekig 9.00-17.00 óra között, a részvételi határidő lejártának napján 

9.00-10.00 között lehet benyújtani a következő címen: Szterényi Ügyvédi Iroda, 1011 

Budapest, Fő utca 14-18. 

 

A személyesen, vagy meghatalmazott útján beadott részvételi jelentkezéseket az átvevő 

érkezteti, az átvétel pontos időpontját feljegyzi és egyúttal igazolja az átvétel tényét. A 

részvételi jelentkezés akkor minősül a részvételi határidőn belül beérkezettnek, ha a részvételi 

jelentkezést tartalmazó zárt és sértetlen csomag legkésőbb a részvételi felhívásban 

meghatározott részvételi határidő lejártáig a fent megjelölt helyen – átvételi elismervénnyel 

dokumentáltan - az Ajánlatkérő birtokában van.  

 

A részvételi jelentkezés, illetve az azzal kapcsolatos küldeményeknek az épület más 

helyiségében történő leadásából, elirányításából, elvesztéséből és az esetlegesen ennek 

következtében fellépő késedelemből eredő kockázat teljes mértékben a részvételre jelentkezőt 

terheli. 

 

Az Ajánlatkérő gondoskodik arról, hogy az átvétel időpontjától a részvételi jelentkezések 

bontásáig a csomag(ok)hoz illetéktelen ne férjen hozzá. A részvételi jelentkezések 

csomagolásának sértetlenségéről az átvétel időpontjától kezdve a bontásig az Ajánlatkérő 

köteles gondoskodni.  
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18. A részvételi jelentkezések felbontása 

Ajánlatkérő a részvételi jelentkezéseket a részvételi határidő lejártának időpontjában a 

részvételi felhívás VI.3) 1. pontjában meghatározott időben és helyen bontja fel.  

A részvételre jelentkezők a bontásra külön meghívót nem kapnak.  

 

Ajánlatkérő a bontás során nyilvánosságra hozza a részvételre jelentkezők nevét és címét 

(székhelyét, lakóhelyét).  

 

Ajánlatkérő a részvételi jelentkezések felbontásáról és a felolvasott adatok ismertetéséről 

jegyzőkönyvet készít, amelyet az ajánlatkérő nevében eljáró személy a bontástól számított öt 

napon belül megküld valamennyi részvételre jelentkezőnek.  

 

 

19. A részvételi jelentkezés érvényességének vizsgálata 

Az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy a részvételre jelentkező jelentkezése érvényes-e. 

 

A részvételi jelentkezés érvénytelen, ha (Kbt. 74. § (1) bekezdés) 

a) azt a részvételi határidő lejárta után nyújtották be; 

b) részvételre jelentkező vagy alvállalkozója vagy a részvételi jelentkezésben az 

alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nem felel meg az összeférhetetlenségi 

követelményeknek [24. §]; 

c) részvételre jelentkezőt vagy alvállalkozóját, vagy az alkalmasság igazolásában részt 

vevő szervezetet az eljárásból kizárták; 

d) részvételre jelentkező nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági 

követelményeknek; 

e) egyéb módon nem felel meg a részvételi felhívásban és a dokumentációban, valamint a 

jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezések 

ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; 

 

A Kbt. 74. § (1) bekezdésben foglaltakon túl a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha a 

részvételre jelentkező ajánlatot tesz. (Kbt. 74. § (3) bekezdés): 
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20. A részvételre jelentkező kizárása 

Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt a részvételre jelentkezőt, vagy alvállalkozót, 

vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki  

a) a kizáró okok (56. § (1) és (2) bek.) hatálya alá tartozik; 

b) részéről a kizáró ok (56. § (1) és (2) bek) az eljárás során következett be. 

 

Az ajánlatkérő kizárhatja az eljárásból (Kbt. 75. § (2) bekezdés): 

a) azt a részvételre jelentkezőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [2. § (5) 

bekezdése], 

 

 

21. Hiánypótlás, a részvételi jelentkezések pontosítása 

A részvételi jelentkezés elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy a 

jelentkezések megfelelnek-e a részvételi felhívásban, az iratokban, valamint a 

jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

A részvételi felhívásban előírtaknak megfelelően kell megítélni a jelentkező szerződés 

teljesítésére való alkalmasságát vagy alkalmatlanságát. 

 

Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely jelentkezések érvénytelenek, és hogy van-e 

olyan részvételre jelentkező, akit az eljárásból ki kell zárni. 

 

Az Ajánlatkérő az összes részvételre jelentkező számára azonos feltételekkel a Kbt. 67. §-a 

szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, valamint a jelentkezésben található, nem 

egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében a 

jelentkezőktől felvilágosítást kér. 

 

 

22. Részvételi jelentkezések bírálata 

A részvételi jelentkezések elbírálása során az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy a jelentkezések 

megfelelnek-e a részvételi felhívásban, illetőleg az iratokban, valamint a jogszabályokban 

meghatározott feltételeknek.  
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A részvételi felhívásban előírtaknak megfelelően megítéli a részvételre jelentkező (közös 

részvételre jelentkező) szerződés teljesítésére való alkalmasságát vagy alkalmatlanságát.  

 

Az ajánlatkérő megállapítja, hogy mely részvételi jelentkezések érvénytelenek, illetőleg van-e 

olyan részvételre jelentkező, akit az eljárásból ki kell zárni.  

 

Az ajánlatkérő köteles a részvételi jelentkezéseket elbírálni, kivéve, ha a közbeszerzés 

megkezdését követően – általa előre nem látható és elháríthatatlan ok következtében – beállott 

lényeges körülmény miatt a szerződés megkötésére, illetőleg a szerződés megkötése esetén a 

teljesítésre nem lenne képes. Ebben az esetben az ajánlatkérő az eljárást eredménytelenné 

nyilvánítja. 

 

 

23. Ajánlatok bírálata (tájékoztatás az ajánlattételi szakaszhoz) 

Ajánlatkérő az ajánlattételi szakaszban az ajánlatokat „a legalacsonyabb összegű 

ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat” értékelési szempontja szerint fogja értékelni. 

 

A részvételi szakaszban a részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot! 

 

 

24. Tájékoztatás a részvételi jelentkezések elbírálásáról/ajánlattételi felhívás 

megküldése 

Az ajánlatkérő a részvételi jelentkezéseket a lehető legrövidebb időn belül elbírálja. 

 

Ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló összegezést az eljárást lezáró döntés meghozatalát 

követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül küldi meg a 

részvételre jelentkezőknek. 

Az ajánlattételi felhívás megküldésének időpontját az ajánlatkérő nem határozhatja meg a 

részvételi jelentkezések bontását követő harmincadik - építési beruházás esetén, valamint ha a 

közbeszerzési eljárást külön jogszabályban előírt folyamatba épített ellenőrzés mellett 

folytatják le hatvanadik - napnál későbbi időpontban. 

 

Ha a részvételi szakasz eredményes, az eredménynek a részvételre jelentkezőkkel történt 

közlésétől számított öt munkanapon belül az ajánlatkérő köteles az alkalmasnak minősített 
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jelentkezőknek - amennyiben ajánlatkérő meghatározta az ajánlattevők keretszámát, a 

műszaki vagy szakmai alkalmasság alapján kiválasztott jelentkezőknek - az írásbeli 

ajánlattételi felhívást egyidejűleg megküldeni. 

 

 

25. Alkalmazandó jogszabály 

A részvételi felhívásban és az iratokban nem szabályozott kérdésekre a 2011. évi CVIII. 

törvény a közbeszerzésekről és végrehajtási rendeletei az irányadók. 
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II. FEJEZET - MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK, 

FORMANYOMTATVÁNYOK 

 



20 

1. számú melléklet 

Tartalomjegyzék
1
 

(Igazolások, nyilatkozatok jegyzéke) 

 

 Oldalszám 

Felolvasólap (2. számú melléklet)  

Tartalomjegyzék (oldalszámokkal ellátva, az oldalak összege 

dokumentálva, cégszerűen aláírva) (1. számú melléklet) 
 

Nyilatkozat a Részvételi felhívás és az iratok feltételeinek elfogadásáról 

(3. számú melléklet) 
 

Nyilatkozat a Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontjai szerint (4. számú 

melléklet) 
 

Nyilatkozat a részvételre jelentkező Kkvt. szerinti besorolásáról 

a Kbt. 60. § (5) bekezdése szerint (5. számú melléklet) 
 

Részvételre jelentkező(k) nyilatkozata a kizáró okok tekintetében 

Részvételre jelentkező nyilatkozata a kizáró okok fenn nem állásáról (6. 

számú melléklet) (közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara 

által hitelesítve) 

 

Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról a Kbt. 58. § (3) bekezdése 

alapján cégszerűen aláírva (7. számú melléklet) 
 

Részvételre jelentkező nyilatkozata a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) 

alpontja tekintetében – cégszerűen aláírva (8. számú melléklet) 
 

Részvételre jelentkező nyilatkozata a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) 

alpontja tekintetében - cégszerűen aláírva (9. számú melléklet); 

opcionális - csak a szabályozott tőzsdén nem jegyzett részvételre 

jelentkezők tölti ki! 

 

Részvételre jelentkező nyilatkozata a Kbt. 56. § (2) bekezdése 

tekintetében cégszerűen aláírva (10. számú melléklet) 
 

Részvételre jelentkező nyilatkozata a Kbt. 56. § (2) bekezdése 

tekintetében, a jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezetek megnevezéséről cégszerűen aláírva (11. számú melléklet) – 

opcionális 

 

A külföldi letelepedésű (székhelyű) ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 56. § 

(1) bekezdése szerinti kizáró okok igazolásáról (12. sz. melléklet) 
 

Részvételre jelentkező(k), alvállalkozó(k) és az alkalmasság igazolásában részt vevő 

más szervezet(ek) egyéb igazolásai 

Cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak 

érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás egyszerű másolati 

példányban – opcionális amennyiben a cégkivonat szerint a cégügyében 

el nem bírált módosítás van folyamatban 

 

Azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya, vagy a 

2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási-mintája, aki(k) a 

jelentkezést, illetve annak részét képező nyilatkozatokat (ideértve a 

meghatalmazásokat is) aláírták 

 

                                                 
1
 A tartalomjegyzéket a benyújtásra kerülő részvételi jelentkezés tartalmának megfelelően aktualizálni kell! 
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 Oldalszám 

Opcionálisan: A cégjegyzésre jogosult személytől származó, legalább 

teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás, 

amennyiben a jelentkezést, illetve a szükséges nyilatkozatokat a 

cégjegyzésre jogosult képviselőjének felhatalmazása alapján más 

személy írja alá (eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolat). 

 

Részvételre jelentkező(k) igazolásai a pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolására 

A részvételi felhívás III.2.2) P1) pontja alapján nyilatkozat a 

közbeszerzés tárgya szerinti árbevételről, cégszerűen aláírva (13. számú 

melléklet szerint) 

 

Adott esetben nyilatkozat a részvételi felhívás III.2.2) P2) pontja 

alapján nyilatkozat a közbeszerzés tárgya szerinti árbevételről, 

cégszerűen aláírva  

 

Részvételre jelentkező(k) igazolásai a műszaki, ill. szakmai alkalmasság igazolására  

A Részvételi felhívás III.2.3) M1) pontja szerinti nyilatkozat a referencia 

munkákról - cégszerűen aláírva – a kért tartalommal (14.1 és 14.2. 

számú mellékletek) 

 

A Részvételi felhívás III.2.3) M2) pontja szerinti iratok a szakember 

kapcsán  
 

Egyéb igazolások, dokumentumok 

Opcionálisan, amennyiben a részvételre jelentkező bármely más 

szervezet (személy) kapacitására támaszkodva felel meg az előírt 

alkalmassági követelményeknek:  

 Részvételre jelentkező nyilatkozata a más szervezet kapacitására 

történő támaszkodásról (cégszerűen aláírva) (15. számú melléklet) 

 A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozata a Kbt. 

55. § (6) bekezdés c) pontja alapján (17. számú melléklet) 

 A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozata a Kbt. 

55. § (5) bekezdése alapján (16. számú melléklet) 

 

Nyilatkozat a kiegészítő tájékoztatásokról, cégszerűen aláírva (18. 

számú melléklet) 
 

Titoktartási nyilatkozat, cégszerűen aláírva (19. számú melléklet)  

Opcionális: amennyiben a részvételre jelentkező nem egyedül, hanem 

konzorciumban nyújt be részvételi jelentkezést, illetve később ajánlatot, 

akkor az erre vonatkozó szándéknyilatkozat 

 

Egyéb iratok, nyilatkozatok, továbbá a részvételre jelentkező által 

fontosnak tartott dokumentumok 
 

 

A részvételi jelentkezés ..… folyamatosan számozott oldalt tartalmaz.  

 

Kelt:  

 ……………………………… 

cégszerű aláírás
2
 

                                                 
2

 A tartalomjegyzéket cégszerűen alá kell írni. Közös részvételre jelentkezés esetén a tartalomjegyzéket 

valamennyi közös részvételre jelentkezőnek kell aláírni. 



22 

(2. számú melléklet) 

Felolvasólap
34

 

 

"KOMPLEX TÁVKÖZLÉSI RENDSZER BESZERZÉSE, TELEPÍTÉSE, ÜZEMBE HELYEZÉSE" 

 

Részvételre jelentkező székhelye:  

Részvételre jelentkező cégjegyzékszáma:  

Részvételre jelentkező adószáma:   

Kapcsolattartó személy neve:  

Kapcsolattartó személy postacíme:  

Kapcsolattartó személy telefonszáma:  

Kapcsolattartó személy telefax száma:  

Kapcsolattartó személy e-mail címe:  

 

Közös részvételi jelentkezés esetén – opcionális
5
: 

Közös részvételre jelentkezők neve:  

1. közös részvételre jelentkező neve  

1. közös részvételre jelentkező székhelye:  

1. közös részvételre jelentkező 

telefonszáma 
 

1. közös részvételre jelentkező telefax 

száma: 
 

1. közös részvételre jelentkező e-mail címe:  

1. közös részvételre jelentkező 

kapcsolattartója: 
 

                                                 
3
 Részvételi jelentkezés az eljárást megindító felhívás II.1.7 pontja alapján vagy csak az első, vagy csak a 

második rész vonatkozásában nyújtható be. A megpályázott rész száma egyértelműen megjelölendő. 
4
 Közös részvételre jelentkezés esetén minden közös jelentkező adatát fel kell tüntetni a felolvasólapon – 

kiemelve a képviseletre feljogosított (a közös részvételre jelentkezők nevében eljárni jogosult képviselő) közös 

jelentkezőt – és a felolvasólapot minden közös jelentkezőnek cégszerűen alá kell írnia! 
5
 Önálló részvételi jelentkezés esetén ez a rész törölhető. 
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2. közös részvételre jelentkező neve  

2. közös részvételre jelentkező székhelye:  

2. közös részvételre jelentkező 

telefonszáma 
 

2. közös részvételre jelentkező telefax 

száma: 
 

2. közös részvételre jelentkező e-mail címe:  

2. közös részvételre jelentkező 

kapcsolattartója: 
 

…
6
  

Közös részvételre jelentkező vezető cég 

neve, székhelye: 
 

A közös részvételre jelentkezők nevében 

kapcsolattartására meghatalmazott 

személy neve: 

 

Telefon:  

Telefax:  

E-mail:  

 

Kelt: 

 

………………..……………………………… 

cégszerű aláírás 

                                                 
6
 Szükség szerint további sorokkal bővíthető 
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(3. számú melléklet) 

 

Nyilatkozat a Részvételi Felhívás és Kiegészítő Iratok feltételeinek elfogadásáról 
7
 

 

" KOMPLEX TÁVKÖZLÉSI RENDSZER BESZERZÉSE, TELEPÍTÉSE, ÜZEMBE 

HELYEZÉSE" 

 

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

……………………………….…cégjegyzésre jogosult képviselője - a Részvételi felhívásban 

és a kiegészítő iratokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés 

gondos áttekintése után - ezennel  

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

 

hogy a Részvételi felhívásban és a kiegészítő iratokban foglalt valamennyi feltételt 

megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk. 

 

Tudomásul vesszük, hogy köteles vagyunk - a részvételi felhívásban előírt módon - igazolni a 

szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai 

alkalmasságunkat, és az erre vonatkozó igazolásokat a részvételi jelentkezésben kell 

megadnunk. 

 

Kijelentjük, hogy a fent említett közbeszerzési eljárásban elektronikus formában benyújtott 

részvételi jelentkezés (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf fájl) teljes mértékben 

megegyezik a papír alapon benyújtott (eredeti) részvételi jelentkezéssel. 

 

Kijelentjük, hogy a jelentkezésünkben becsatolt fordítás(ok) tartalma mindenben megfelel az 

eredeti szövegnek, annak tartalmáért felelősséget vállalok.
8
 

 

Kelt: 

 

………………..……………………………… 

cégszerű aláírás 

 

                                                 
7
 Közös részvételre jelentkezés esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi közös részvételre jelentkező azonos 

tartalommal köteles aláírni. 
8
 Amennyiben a részvételi jelentkezés tartalmaz fordítást. Egyebekben ez a pont törölhető. 
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(4. számú melléklet) 

 

Nyilatkozat a Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontjai tekintetében 

 

" KOMPLEX TÁVKÖZLÉSI RENDSZER BESZERZÉSE, TELEPÍTÉSE, ÜZEMBE 

HELYEZÉSE" 

 

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

………………..……………………………… cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 40. § 

(1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alábbiakról nyilatkozom: 

 

1. Nyilatkozunk a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontja alapján, hogy a közbeszerzés tárgyának 

alábbiakban meghatározott részeivel összefüggésben a teljesítéséhez alvállalkozót 

igénybe veszünk / nem veszünk igénybe
9
: 

 

A közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek teljesítéséhez a részvételre 

jelentkező alvállalkozót vesz igénybe
10

 

 

 

 

 

2. Nyilatkozunk a Kbt. 40. § (1) bekezdés b) pontja alapján, hogy ezen részek tekintetében a 

közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók 

az alábbiak, és a közbeszerzésnek az a százalékos aránya amelynek teljesítésében a 

megjelölt alvállalkozók közre fognak működni az alábbi
11

: 

 

A jelentkező által a 

szerződés teljesítéséhez a 

közbeszerzés értékének 

tíz százalékát meghaladó 

mértékben igénybe venni 

kívánt alvállalkozó neve 

és címe 

A közbeszerzésnek az a 

százalékos aránya
12

, 

amelynek teljesítésében a 

megjelölt alvállalkozó(k) 

közre fog(nak) működni 

A közbeszerzésnek az a 

része (részei), amelynek 

teljesítéséhez a jelentkező 

az alvállalkozót igénybe 

veszi 

   

   

   

 

Kelt: 

………………..……………………………… 

cégszerű aláírás 

                                                 
9
 Nem kívánt rész törlendő! 

10
 A táblázatot csak akkor kell kitölteni, ha a részvételre jelentkező a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót kíván 

igénybe venni. 
11

 Csak akkor kell kitölteni, ha az 1. pontban azt nyilatkozat, hogy igénybe vesz alvállalkozót. 
12

 Felhívjuk a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy amennyiben az alvállalkozó a közbeszerzés értékének 

huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet 

alvállalkozónak minősíteni, hanem a részvételi jelentkezésben és a szerződés teljesítése során közös részvételre 

jelentkezőként kell, hogy szerepeljen. 
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(5. számú melléklet) 

 

Nyilatkozat a részvételre jelentkező Kkvt. szerinti besorolásáról 

a Kbt. 60. § (5) bekezdése szerint 
13

 

 

" KOMPLEX TÁVKÖZLÉSI RENDSZER BESZERZÉSE, TELEPÍTÉSE, ÜZEMBE 

HELYEZÉSE" 

 

Alulírott ………………..……………………………… társaság (részvételre jeletkező), 

melyet képvisel: ………………..……………………………… nyilatkozom, hogy a kis- és 

középvállalkozásról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (Kkvt.) 3. §
14

 szerint vállalkozásunk 

besorolása a következő: 

 

(jelölje X-el) 

 

középvállalkozás  

kisvállalkozás  

mikrovállalkozás  

nem tartozunk a Kkvt. besorolás alá  

 

 

Kelt: 

 

………………..……………………………… 

cégszerű aláírás 

 

                                                 
13 Közös jelentkezés esetén a közös részvételre jelentkezőknek ezt a nyilatkozatot külön-külön kell kitölteniük. 
14 3. §  

(1) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek 

a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és 

b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 

millió eurónak megfelelő forintösszeg. 

(2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek 

a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és 

b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 

(3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek 

a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és 

b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 

(4) Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett 

tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot 
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(6. számú melléklet) 

 

Részvételre jelentkező nyilatkozata a kizáró okok fenn nem állásáról
1516

 

 

" KOMPLEX TÁVKÖZLÉSI RENDSZER BESZERZÉSE, TELEPÍTÉSE, ÜZEMBE 

HELYEZÉSE" 

 

Alulírott ………………..……………………………… társaság , mint részvételre jelentkező 

melyet képvisel: ………………..……………………………… 

 

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

 

Nem állnak fenn velünk szemben a Közbeszerzési Törvényben foglalt alábbi kizáró okok, 

mely szerint nem lehet részvételre jelentkező/közös részvételre jelentkező
17

, aki:  

 

56. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem 

vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki 

a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági 

végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy 

ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki 

személyes joga szerint hasonló helyzetben van; 

b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 

c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben 

megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól 

nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható 

büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) 

bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje 

alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen 

korlátozta; 

d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje 

alatt; 

e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 

kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti 

ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; 

f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot 

szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen 

megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig; 

g) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása 

esetén a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 

7/A. §-a alapján két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási vagy annak 

felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és a központi költségvetésbe 

történő befizetésre kötelezéssel, vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik 

országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti 

közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; 

h) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. 

törvény szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben 

                                                 
15

 Részvételre jelentkezők, közös jelentkezők töltik ki, külön-külön. 
16

 A kizáró okok fent nem állását a 310/2011 (XII. 23.) Korm. rend. 2-8. § és 10-11. § szerint köteles igazolni – 

szükséges pontok közjegyző általi hitelesítése 
17

 Nem kívánt rész törlendő. 
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történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, 

hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek 

megsértése vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 

2012. évi C. törvény XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, 

bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is 

-, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás vagy pénzmosás bűncselekményt, 

illetve személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a 

bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett 

előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; 

i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött 

szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) 

két éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban 

megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban 

megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az 

ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett; 

j) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis 

adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti; 

k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: 

ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik 

adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye 

van, vagy 

kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége 

szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-

visszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az 

adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem 

kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján 

fogja teljesíteni a közbeszerzési szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek 

minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem, 

kc) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a 

terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. 

törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető. 

 

 

 

Kelt: 

………………..……………………………… 

cégszerű aláírás 
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(7. számú melléklet) 

 

Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról a Kbt. 58. § (3) bekezdése alapján 

 

" KOMPLEX TÁVKÖZLÉSI RENDSZER BESZERZÉSE, TELEPÍTÉSE, ÜZEMBE 

HELYEZÉSE" 

 

 

Részvételre jelentkező nyilatkozik az alvállalkozók, valamint az alkalmasság 

igazolásában részt vevő más szervezetekkel kapcsolatban a Kbt. 56.§-ban meghatározott 

kizáró okok vonatkozásában is: 

 

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

jelentkező/közös részvételre jelentkező
18

) cég jelen eljárásban cégjegyzésre jogosult 

képviselője a "KOMPLEX TÁVKÖZLÉSI RENDSZER BESZERZÉSE, TELEPÍTÉSE, 

ÜZEMBE HELYEZÉSE" tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy a szerződés 

teljesítéséhez nem veszek igénybe a Kbt. 56.§ meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozó 

alvállalkozót, illetőleg az általam alkalmasságom igazolására igénybe vett más szervezet nem 

tartozik a Kbt. 56.§-ban meghatározott kizáró okok hatálya alá. 

 

Kelt: 

 

………………..……………………………… 

cégszerű aláírás 

                                                 
18

 Nem kívánt rész törlendő. 
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(8. számú melléklet) 

 

Részvételre jelentkező nyilatkozata a Kbt. 56. § (1) bekezdés  

k) pont kc) alpontja tekintetében
19

 

 

" KOMPLEX TÁVKÖZLÉSI RENDSZER BESZERZÉSE, TELEPÍTÉSE, ÜZEMBE 

HELYEZÉSE" 

 

1. Alulírott ………………..…………………… (képviseli: 

………………..……………………) mint részvételre jelentkező / közös részvételre 

jelentkező 
20

 nyilatkozom, hogy társaságunk, olyan társaságnak minősül, amelyet nem 

jegyeznek szabályozott tőzsdén. 

 

 

Kelt: 

 

……………………………… 

cégszerű aláírás 

 

 

 

 

2. Alulírott ………………..…………………… (képviseli: 

………………..……………………) mint részvételre jelentkező / közös részvételre 

jelentkező 
21

 nyilatkozom, hogy társaságunk, olyan társaságnak minősül, amelyet 

szabályozott tőzsdén jegyeznek. 

 

 

Kelt: 

 

……………………………… 

cégszerű aláírás 

 

 

 

Részvételre jelentkezőnek (közös részvételre jelentkezőnek) vagy az 1. pont, vagy a 2. pont 

szerinti nyilatkozatot kell megtennie, a cég valós adati alapján! 

 

Amennyiben részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező) az 1. pont szerint nyilatkozik, 

a 9. számú melléklet szerint is nyilatkoznia kell. 

 

Amennyiben részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező) a 2. pont szerint nyilatkozik, 

a 9. számú melléklet szerint nem kell nyilatkoznia. 

 

                                                 
19

 Részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkezők töltik ki, külön-külön. 

20 Nem kívánt rész törlendő! 

21 Nem kívánt rész törlendő! 
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(9. számú melléklet) 

 

Részvételre jelentkező nyilatkozata a Kbt. 56. § (1) bekezdés  

k) pont kc) alpontja tekintetében 22 23 

 

" KOMPLEX TÁVKÖZLÉSI RENDSZER BESZERZÉSE, TELEPÍTÉSE, ÜZEMBE 

HELYEZÉSE" 

 

1. Alulírott ………………..…………………… (képviseli: 

………………..……………………) mint részvételre jelentkező / közös részvételre 

jelentkező
24

 nyilatkozom, hogy társaságunk olyan társaság, amelyet nem jegyeznek 

szabályozott tőzsdén, és amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 

megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) 

pontja
25

 szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa megismerhető. 
 

Valamennyi tényleges tulajdonos neve 
Valamennyi tényleges tulajdonos 

állandó lakóhelye 

  

  

  

  

  

 

Kelt: 

 

 

 

 

                                                 
22

 Részvételre jelentkezők, közös részvételre jelentkezők töltik ki, külön-külön.  
23

Opcionális – csak a szabályozott tőzsdén nem jegyzett részvételre jelentkezők tölti ki! 

24 Nem kívánt rész törlendő! 

25 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja: 

r) tényleges tulajdonos: 

ra)15 az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben 

közvetlenül vagy – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) 

bekezdésében meghatározott módon – közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt 

százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a 

szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű 

nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, 

rb)16 az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben – a 

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

rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, 

rd) alapítványok esetében az a természetes személy, 

1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő 

kedvezményezetteket már meghatározták, 

2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem 

határozták meg, vagy 

3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának 

legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá 

re) az ra)–rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője 

……………………………… 

cégszerű aláírás 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=111579.262798#foot15
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=111579.262798#foot16
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2. 26
Alulírott ………………..……………… (képviseli: 

………………..……………………) mint részvételre jelentkező / közös részvételre 

jelentkező 
27

 nyilatkozom, hogy társaságunk olyan társaság, amelyet nem jegyeznek 

szabályozott tőzsdén, és amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 

megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § ra)-rb) 

pontja szerinti tényleges tulajdonos hiányában az re) pont szerint tényleges 

tulajdonosunknak a vezető tisztségviselő(k)
28

 tekintendő(ek), aki(k)nek nevét és 

állandó lakóhelyét az alábbiakban adjuk meg: 

 

Neve Állandó lakóhelye 

  

  

  

  

  

 

Kelt: 

 

 

 

 

 

  

 

Részvételre jelentkezőnek (közös részvételre jelentkezőnek) vagy az 1. pont, vagy a 2. pont 

szerinti nyilatkozatot kell megtennie, a cég valós adati alapján!  

                                                 
26

 Abban az esetben töltendő ki, amennyiben a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § ra), illetve rb) pont szerinti tényleges tulajdonosa az 

adott szervezetnek nincs. 
27

  Nem kívánt rész törlendő! 
28

 A Ptk 3:119. §-a szerinti személyek értendőek alatta. 

……………………………… 

cégszerű aláírás 
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(10. számú melléklet) 

 

Részvételre jelentkező nyilatkozata a Kbt. 56. § (2) bekezdése tekintetében
29

 

 

" KOMPLEX TÁVKÖZLÉSI RENDSZER BESZERZÉSE, TELEPÍTÉSE, ÜZEMBE 

HELYEZÉSE" 

 

Alulírott ………………..……………………… társaság, mint részvételre jelentkező/közös 

részvételre jelentkező
30

 amelyet képvisel: ………………..……………………………… 

 

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

 

a) van olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes  szervezet 

b) nincs olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes  szervezet,  

 

amely társaságunkban közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy 

szavazati joggal rendelkezik. 

 

 

Kelt:  

 

 

 

 

 

Részvételre jelentkezőnek (közös részvételre jelentkezőnek) vagy az „a)” pont, vagy a „b)” 

pont szerinti nyilatkozatot kell megtennie, a cég valós adati alapján. Nem kívánt rész 

törlendő! 

 

Amennyiben részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező) az „a)” pont szerint 

nyilatkozik, a 11. számú melléklet szerint is nyilatkoznia kell. 

 

Amennyiben részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező) a „b)”pont szerint 

nyilatkozik, a 11. számú melléklet szerint nem kell nyilatkoznia. 

 

 

 

 

                                                 
29

 Részvételre jelentkezők, közös részvételre jelentkezők töltik ki külön-külön. 
30

 Nem kívánt rész törlendő. 

……………………………… 

cégszerű aláírás 
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(11. számú melléklet) 

 

Részvételre jelentkező nyilatkozata a Kbt. 56. § (2) bekezdése tekintetében, a jogi 

személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetek megnevezéséről
3132

 

 

" KOMPLEX TÁVKÖZLÉSI RENDSZER BESZERZÉSE, TELEPÍTÉSE, ÜZEMBE 

HELYEZÉSE" 

 

Alulírott ………………..…………………… társaság , mint részvételre jelentkező/közös 

részvételre jelentkező
33

 amelyet képvisel: ………………..……………………………… 

 

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

  

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

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

szavazati joggal rendelkezik, ez a személy(ek) vagy szervezet(ek) az alábbia(k): 

 

 

Jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes  szervezet megnevezése 

 

 

 

 

 

Nyilatkozunk továbbá hogy a fent megnevezett jogi személy(ek) vagy személyes joga szerint 

jogképes  szervezet(ek)el szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében hivatkozott kizáró okok nem 

állnak fenn. 

 

 

 

Kelt:  

 

 

 

 

                                                 
31

 Részvételre jelentkezők, közös részvételre jelentkezők töltik ki külön – külön. 
32

 Opcionális – csak akkor kell kitölteni ha van olyan jogi személy vagy személyes joga szerint 

jogképes  szervezet amely a részvételre jelentkezőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os 

tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik; 
33

 Nem kívánt rész törlendő. 

……………………………… 

cégszerű aláírás 
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(12. számú melléklet) 

 
A külföldi letelepedésű (székhelyű) ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 56. § (1) bekezdése 

szerinti kizáró okok igazolásáról
34

 
 

" KOMPLEX TÁVKÖZLÉSI RENDSZER BESZERZÉSE, TELEPÍTÉSE, ÜZEMBE 

HELYEZÉSE "  

 

Alulírott …………………………… (képviseli: ………………..…………………) mint 

ajánlattevő (közös ajánlattevő) nyilatkozom, hogy a Kbt. 56. § (1) bekezdésének a)-k) 

pontjai szerinti kizáró okok fenn nem állását az alábbi – mellékletként csatolt
35

 –  

igazolásokkal igazolom: 

 

A Kbt. 56. § (1) bekezdésének 

alábbi pontjában meghatározott 

kizáró ok tekintetében 

Nyilvántartó szervezet, hatóság 

megnevezése 

(*vagy kibocsátó szervezet, hatóság 

hiányában azon illetékes bíróság, 

hatóság, kamara vagy közjegyző 

vagy szakmai szervezet 

megnevezése, amely előtt a 

ajánlattevő nyilatkozatot tett a 

kizáró okok fenn nem állásáról) 

székhelye, elérhetősége 

Igazolás 

oldalszáma az 

ajánlatban 

56. § (1) bekezdés a) pont   

56. § (1) bekezdés b) pont   

56. § (1) bekezdés c) pont   

56. § (1) bekezdés d) pont   

56. § (1) bekezdés e) pont   

56. § (1) bekezdés f) pont   

56. § (1) bekezdés g) pont Ajánlatkérő ellenőrzi --- 

56. § (1) bekezdés h) pont   

56. § (1) bekezdés i) pont   

56. § (1) bekezdés j) pont Ajánlatkérő ellenőrzi --- 

56. § (1) bekezdés ka) pont   

56. § (1) bekezdés kb) pont   

 

                                                 
34

 Opcionális - ezt a nyilatkozatot csak külföldi letelepedésű (székhelyű) ajánlattevőnek kell kitöltenie és 

benyújtaniuk – amennyiben vannak. 
35

 Kérjük, a nyilatkozat után csatolja az említett igazolásokat felelős magyar fordításban. 



36 

 

Jelen nyilatkozatot ”KOMPLEX TÁVKÖZLÉSI RENDSZER BESZERZÉSE, 

TELEPÍTÉSE, ÜZEMBE HELYEZÉSE” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárásban, az 

ajánlat részeként teszem. 

 

Kelt:  

 

 

……………………………… 

cégszerű aláírás 
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(13. számú melléklet) 

 

Nyilatkozat nettó árbevételről 

 

" KOMPLEX TÁVKÖZLÉSI RENDSZER BESZERZÉSE, TELEPÍTÉSE, ÜZEMBE 

HELYEZÉSE" 

 

Alulírott ………………..…………………… (képviseli: ………………..……………………) 

mint részvételre jelentkező / közös részvételre jelentkező / kapacitásait rendelkezésre bocsátó 

szervezet
 36

 - a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontjában 

foglaltaknak megfelelően - kijelentem, hogy a részvételi felhívás feladását megelőző három 

üzleti évben (201... – 201.. üzleti év
37

) - általános forgalmi adó nélkül számított – (a 

közbeszerzés tárgyából származó (távközlési komplex rendszerek értékesítése) és a teljes) 

árbevételünk az alábbiak szerint alakult: 

 

P1) alkalmassági feltétel 201... év 201…. év
38

 

Közbeszerzés tárgyából származó 

(távközlési komplex rendszerek 

értékesítése) –általános forgalmi adó 

nélkül számított – árbevételünk 

 

 

Teljes – általános forgalmi adó nélkül 

számított – árbevételünk 
 

 

 

 

 

Kelt: 

 

………………..……………………………… 

cégszerű aláírás 

 

                                                 
36

 Nem kívánt rész törlendő! 
37

 A gazdasági szereplő – számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti – üzleti éve szerint töltendő ki. 
38

 A gazdasági szereplő – számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti – üzleti éve szerint töltendő ki. 
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(14.1 számú melléklet) 

 

Nyilatkozat referenciákról 

 

„KOMPLEX TÁVKÖZLÉSI RENDSZER BESZERZÉSE, TELEPÍTÉSE, ÜZEMBE 

HELYEZÉSE” 

 

Alulírott ………………..………. (képviseli: …………………………………….) mint 

ajánlattevő / közös ajánlattevő 
39

 az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban foglalt 

valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás és kikötés gondos áttekintése után - a 

310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően 

kijelentem, hogy a részvételi felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben 

összesen végzett referenciamunká(i)nk az alábbi(ak) volt(ak): 

 

1.
40

 

a sikeres átadás-átvétel időpontja(év/hónap/nap), és 

helye 
 

az ellenszolgáltatás nettó összege és a saját teljesítés 

értéke forintban meghatározva, és a mennyiségre 

utaló más adat 

 

szállítás tárgya, olyan részletezettséggel, amelyből 

megállapítható az alkalmassági feltételeknek való 

megfelelés (leszállított eszközök, rendszerek típusa 

és adott esetben a darabszáma) 

 

a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a 

részéről információt adó személy neve és 

telefonszáma 

 

nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és 

a szerződésnek megfelelően történt-e 
 

 

A referenciamunka akkor tekinthető az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé 

számított 3 évben belül megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja, azaz a sikeres lezárás erre 

az időszakra esik 

 

Kelt: 

 

                                                 
39

 Nem kívánt rész törlendő! 
40

 A táblázat a szükséges sorokkal bővíthető 

……………………………… 

cégszerű aláírás 



39 

 

(14.2 számú melléklet) 

Referenciaigazolás 
41

 

(minta) 

 

 

 

Alulírott ……….... mint a ……………
42

 cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, 

hogy társaságunk és a(z)……………
43

 között szerződés jött létre. 

 

 

A szállítás tárgya, olyan részletezettséggel, amelyből megállapítható az alkalmassági 

feltételeknek való megfelelés (leszállított eszközök, rendszerek típusa és adott esetben a 

darabszáma)
44

:  

 

 

Az ellenszolgáltatás nettó összege és a saját teljesítés értéke forintban meghatározva, és a 

mennyiségre utaló más adat: 

 

 

Adott esetben a saját teljesítés értéke Ft-ban meghatároza: 

 

 

A szerződés teljesítésének ideje (év, hónap, nap):  

 

 

A referenciaigazolást kiadó neve, elérhetősége (telefonszáma):  

 

 

Ezúton igazolom, hogy a(z) ……………………………………………………..
45

 a teljesítést 

az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően látta el. 

 

Jelen igazolást közbeszerzési eljárásban való ajánlattétel céljából adom ki. 

 

Kelt:  

 

……………………………… 

cégszerű aláírás 

                                                 
41

 Opcionális: A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdés szerint a 15. § (3) bekezdés a) 

pontjának esetén a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban – jelen eljárás – az 

Részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozata is elegendő a 

referencia igazolására (13.1. sz. melléklet szerint), de becsatolható a szerződést kötő másik fél által adott 

igazolás is (13.2. sz. melléklet). 
42

 Referenciát adó cég neve és székhelye 
43

 Részvételre jelentkező cég neve és székhelye 
44

 A szerződés tárgyát úgy kell megadni, hogy abból egyértelműen kiderüljön az adott alkalmassági feltételnek 

történő megfelelés, vagyis a szerződés tárgyának megjelölése tartalmazzon minden olyan elemet, amelyet az 

adott alkalmassági feltétel kötelezően előír. 
45

 Részvételre jelentkező cég neve 
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 (15. számú melléklet) 

 

Nyilatkozat a Kbt. 55. § (5) bekezdés tekintetében
46

 

 

" KOMPLEX TÁVKÖZLÉSI RENDSZER BESZERZÉSE, TELEPÍTÉSE, ÜZEMBE 

HELYEZÉSE" 

 

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

………………..……………………………… cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 55. § 

(5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítéséhez 

szükséges pénzügyi és gazdasági, illetve műszaki és szakmai alkalmassági követelményeknek 

történő megfeleléshez más szervezet(ek) (vagy személy) kapacitásaira támaszkodunk / nem 

támaszkodunk
47

.  

 

Azon alkalmassági feltételek (részvételi 

felhívás vonatkozó pontjainak 

megjelölésével), amelynek történő 

megfelelés igazolására a részvételre 

jelentkező más szervezet kapacitásaira 

támaszkodik 

Szervezet neve, székhelye
48

 

P1) alkalmassági feltétel 

közbeszerzés tárgya szerinti árbevétel és a 

teljes nettó árbevétel 

 

P2) alkalmassági feltétel 

mérleg szerinti eredmény 
 

M1) alkalmassági feltétel  
referencia 

 

M2) alkalmassági feltétel  
szakember 

 

 

Továbbá nyilatkozunk a Kbt. 55. § (6) bekezdés a-c) pontja alapján, hogy a szerződés 

teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági, illetve műszaki és szakmai alkalmassági 

követelményeknek történő megfeleléshez, illetve a szerződés teljesítéséhez más szervezet(ek) 

(vagy személy) kapacitására az alábbiak szerint támaszkodunk
49

:  

 

a) nyilatkozunk, hogy az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által 

rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogjuk 

venni és ennek módjáról az alábbiak szerint nyilatkozunk
50

 

 

Az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre 

bocsátott erőforrások a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe 

vételének módja: 

                                                 
46

 Részvételre jelentkezők, közös részvételre jelentkezők töltik ki külön – külön. 
47 

Nem kívánt rész törlendő! 
48

 A táblázatot csak akkor kell kitölteni, ha a részvételre jelentkező az alkalmassági feltételeknek történő 

megfelelés érdekében más szervezet erőforrásaira támaszkodik. 
49

 Részvételre jelentkező választása szerint választható az a) vagy b) vagy c) pont. (Kbt. 55. § (6) bekezdés) 
50

 Ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került. 
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Az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre 

bocsátott erőforrások a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe 

vételének módja: 

 

 

 

 

vagy 

 

b) nyilatkozunk, hogy a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság 

igazolásához (ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési 

beruházások teljesítésére vonatkozik) felhasználjuk - amely lehetővé teszi e más szervezet 

szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során - az alábbi módon vesszük 

igénybe: 

 

Az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre 

bocsátott erőforrások a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe 

vételének módja: 

 

 

 

 

vagy 

 

c) Nyilatkozunk a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során – az a) pontban foglalt 

esetektől eltérően – akkor is, ha az adott alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor 

ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak. Ebben az esetben az a 

szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy ajánlattevő az alkalmasság igazolásához 

felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő 

teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
51

 

 

 

Részvételre jelentkező választása szerint választható az a), vagy b), vagy c) pont – a nem 

releváns rész törlendő / áthúzandó! 

 

Kelt: 

 

………………..……………………………… 

cégszerű aláírás 

                                                 
51

 E pont választása esetén kérjük, csatolja a más szervezet c) pont szerinti nyilatkozatát (19. sz. melléklet 

szerint). 
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(16. számú melléklet) 

 

Nyilatkozat a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján az erőforrás rendelkezésre bocsátásáról
52

 

 

" KOMPLEX TÁVKÖZLÉSI RENDSZER BESZERZÉSE, TELEPÍTÉSE, ÜZEMBE 

HELYEZÉSE" 

 

Alulírott, mint a HungaroControl Zrt. (1185 Budapest, Igló u. 33-35.) ajánlatkérő által indított, 

"KOMPLEX TÁVKÖZLÉSI RENDSZER BESZERZÉSE, TELEPÍTÉSE, ÜZEMBE 

HELYEZÉSE" tárgyú közbeszerzési eljárásban a 

………………..……………………………… (név, székhely) (továbbá Szervezet) 

nyilatkozattételre feljogosított képviselője ezennel kijelentem, hogy a fenti közbeszerzési 

eljárás 

- Részvételi felhívás III.2.2 P1) és/vagy P2) pontjában
53

 meghatározott pénzügyi, 

gazdasági alkalmassági követelménynek, illetve  

- Részvételi felhívás III.2.3 M1) és/vagy M2) pontjában
54

 meghatározott műszaki, 

szakmai alkalmassági követelménynek 

a Szervezet  megfelel, és ennek igazolására a részvételre jelentkezővel kapcsolatban előírt 

igazolási módokkal azonos módon igazoljuk, hogy alkalmasak vagyunk a szerződés 

teljesítésére, azaz a Részvételi felhívás vonatkozó pontjában előírt igazolásokat és/vagy 

nyilatkozatokat csatoljuk. 

 

Tudomásul vesszük és hozzájárulunk, hogy a(z) ………………..…………………………… 

(név, székhely), mint az eljárásban részvételi jelentkezést benyújtó részvételre jelentkező,  a 

Részvételi felhívás  III.2.2 P1) és/vagy P2)pontjában
55

 illetve a Részvételi felhívás  III.2.3 

M1) és/vagy M2) pontjában
56

 előírt alkalmassági követelmény(ek)nek történő megfelelés 

igazolása érdekében Szervezetünk kapacitásaira, mint a Kbt. 55. § (5) bekezdésében 

meghatározott, más szervezet által nyújtott kapacitásaira támaszkodjon. 

 

Ezennel kijelentjük a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján, hogy ezen – a szerződés teljesítéséhez 

szükséges – erőforrások a szerződés teljesítésének időtartama alatt rendelkezésre fognak állni, 

továbbá kötelezzük magunkat arra, hogy a szerződés teljesítésének időtartama alatt a 

részvételre jelentkező rendelkezésére bocsátjuk a következő erőforrásokat az alábbi módon: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

Kelt: 

 

………………..……………………………… 

cégszerű aláírás 

 

  

                                                 
52

 Opcionális - Amennyiben a részvételre jelentkező a Részvételi felhívásban meghatározott alkalmassági 

követelménynek történő megfelelés igazolására a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján más szervezet (vagy személy) 

kapacitásaira kíván támaszkodni, kérjük, hogy az adott szervezet Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti 

kötelezettségvállalásra vonatkozó, fenti minta szerinti nyilatkozatát a vonatkozó alkalmassági követelmény 

igazolása után közvetlenül csatolják.  
53

 Nem kívánt pont törlendő. 
54

 Nem kívánt pont törlendő. 
55

 Nem kívánt pont törlendő. 
56

 Nem kívánt pont törlendő. 



43 

 

(17. számú melléklet) 

 

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozata a Kbt. 55. § (6) bekezdés c) 

pontja alapján
57

 

 

" KOMPLEX TÁVKÖZLÉSI RENDSZER BESZERZÉSE, TELEPÍTÉSE, ÜZEMBE 

HELYEZÉSE" 

 

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

(cégnév), mint a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági 

szereplő cégjegyzésre jogosult képviselője akként nyilatkozom, hogy a Ptk. 6:419. §-ában 

foglaltak szerint kezesként felelek az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával 

vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. 

 

Kelt: 

 

 

 

erőforrást nyújtó szervezet 

cégszerű aláírása 

 

                                                 
57

 Opcionális - Amennyiben a részvételre jelentkező bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására 

támaszkodva felel meg az előírt alkalmassági követelményeknek. 
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(18. számú melléklet) 

 

Nyilatkozat a kiegészítő tájékoztatásokról
5859

 

 

" KOMPLEX TÁVKÖZLÉSI RENDSZER BESZERZÉSE, TELEPÍTÉSE, ÜZEMBE 

HELYEZÉSE" 

 

Alulírott ………………………………………. (képviseli: …………………………..), mint 

részvételre jelentkező kijelentem, hogy a fent említett közbeszerzési eljárásban valamennyi, 

az eljárás során kibocsátott kiegészítő tájékoztatást átvettem és jelen részvételi jelentkezésem 

elkészítése során az(oka)t figyelembe vettem. 

 

Kelt:  

 

 

 

……………………………… 

cégszerű aláírás 

 

                                                 
58

 Opcionális – ha volt(ak) kiegészítő tájékoztatás(ok) 
59

 Részvételre jelentkezők, közös részvételre jelentkezők töltik ki külön – külön. 
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(19. számú melléklet) 

Titoktartási nyilatkozat
60

 

 

" KOMPLEX TÁVKÖZLÉSI RENDSZER BESZERZÉSE, TELEPÍTÉSE, ÜZEMBE 

HELYEZÉSE" 

 

Alulírott ………………………………………. (képviseli: …………………………..), mint 

részvételre jelentkező a HungaroControl Zrt. ajánlatkérő " KOMPLEX TÁVKÖZLÉSI 

RENDSZER BESZERZÉSE, TELEPÍTÉSE, ÜZEMBE HELYEZÉSE" tárgyú 

közbeszerzési eljárásában nyilatkozom és kötelezettséget vállalok arra, hogy gondoskodom a 

jelen közbeszerzési eljárás során (és azt követően is) az általam képviselt szervezet 

tudomására jutott adatokkal, információkkal, iratokkal kapcsolatos titoktartásról, 

gondoskodom arról, hogy a részvételre jelentkezés során az általam képviselt cég és a 

részvételi jelentkezésbe bevont közreműködők azokat bárminemű, a részvétellel nem 

összefüggő közvetlen vagy közvetett célra ne használják fel, azokat se nyilvánosságra, se 

illetéktelen személy tudomására ne hozzák, jogosulatlanul fel ne használják. 

 

 

Kelt:  

 

 

 

……………………………… 

cégszerű aláírás 

 

                                                 
60

 Részvételre jelentkezők, közös részvételre jelentkezők töltik ki külön – külön. 


