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I. FEJEZET - ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEV Ő RÉSZÉRE 

 

1.) Bevezetés, az eljárás általános feltételei 

Az Ajánlatkérő képviseletében eljáró személynek jelen dokumentáció kiadásával az a célja, 

hogy a versenysemlegesség lehető legteljesebb biztosításával minden Ajánlattevőnek lehetővé 

tegye a sikeres ajánlattételt.  

 

Jelen dokumentáció az Ajánlatkérő által elfogadott és az Európai Unió Hivatalos Lapjában 

2015. október 31. napján megjelent, 2015/S 212-387109 számú eljárást megindító felhívás 

alapján készült. 

 

Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdésekben jelen dokumentáció 

rendelkezései az irányadóak és kötelezőek az ajánlat összeállítására és benyújtására 

vonatkozóan. Az eljárást megindító felhívás és a dokumentáció esetleges ellentmondása esetén 

az eljárást megindító felhívás rendelkezései az irányadóak. 

 

Az ajánlattevők ajánlatuk benyújtásával teljes egészében elfogadják a közbeszerzésekről szóló 

2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) előírásai szerint ezen közbeszerzési eljáráshoz 

elkészített eljárást megindító felhívás és ajánlati dokumentáció összes feltételét az ajánlattétel 

kizárólagos alapjául. 

 

Az eljárásban való részvétel feltétele, hogy a dokumentációt legalább egy ajánlattevő vagy 

az ajánlatban megnevezett alvállalkozó letöltse az ajánlatkérő honlapjáról (felhívásban 

megadott elérési útvonalon), valamint, hogy a kitöltött és cégszerűen aláírt adatlapot – 23. 

számú melléklet – visszaküldje az alábbi címek valamelyikére: 

− anita.mirko@chsh.hu  e-mail címre, szkennelve, 

vagy 

− telefax útján a (1) 4578041 telefax számra, Mirkó Anita nevére címezve. 

 

A dokumentáció másra át nem ruházható.  

 

Közös ajánlattétel esetén elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike – vagy az ajánlatban 

megnevezett alvállalkozója – tölti le a dokumentációt és ezt az előírt módon visszaigazolja 

az ajánlatkérő nevében eljáró személy részére. 
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2.) Ajánlatkér ő 

HungaroControl Zrt. 

1185 Budapest Igló utca 33-35. 

Telefon: +36 12934225 

Fax: +36 12934067 

E-mail: Mark.Varadi@hungarocontrol.hu 

 

 

3.) Ajánlatkér ő nevében eljáró szervezet 

Szterényi Ügyvédi Iroda 

1011 Budapest, Fő utca 14-18. „A” épület, VII. emelet 

dr. Szterényi Sándor 

Telefon: +36 14578040 

Fax: +36 14578041 

E-mail: anita.mirko@chsh.hu  

 

 

4.) Ajánlattevő 

Az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be. 

 

A Kbt. 28. § (1) az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban  

a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, 

b) más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt, 

c) más ajánlatot benyújtó ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem 

igazolhatja [Kbt. 55. § (5) bekezdés]. 

 

 

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 
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c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót; 

 

6.) Gazdasági szereplő 

Bármely természetes személy, jogi személy, egyéni cég vagy természetes személy joga szerint 

jogképes szervezet, aki, illetve amely a piacon építési beruházások kivitelezését, illetve 

építmények építését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja. 

 

 

7.) Közös ajánlattétel 

Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot, amely esetben a közös ajánlattevők 

kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni 

jogosult képviselőt megjelölni. 

 

A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen 

tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. 

 

Ahol e törvény az ajánlatkérő számára az ajánlattevők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő 

tájékoztatás megadása, a hiánypótlás, a felvilágosítás és indokolás kérése esetében az 

ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a Kbt. 25. 

§ (2) bekezdés szerinti képviselőnek küldi meg. A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért 

az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek. 

 

Az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi határidő 

lejárta után változás nem következhet be. 

 

A Kbt. 26. § alapján, ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát 

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

alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös 

ajánlattevőként 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. 
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Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a Kbt. 27. § (2) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását. 

Ajánlatkérő a nem közös ajánlattevők tekintetében is kizárja a projekttársaság alapításának a 

lehetőségét.  

 

Amennyiben közös ajánlattételre kerül sor, akkor a közös ajánlattevők kötelesek becsatolni 

együttműködési megállapodásukat (6. számú melléklet), amely legalább a következőket 

tartalmazza: 

- tartalmazza valamennyi közös ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges 

felelősséget vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés 

szerződésszerű teljesítéséhez szükséges munkák megvalósításáért; 

- a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselő – a Kbt. 25. § (2) bekezdés alapján 

– megnevezése, valamint a cégjegyzésre jogosult – ajánlatot aláíró – személy(ek) neve, 

beosztása, telefon és telefax száma, címe. 

 

 

8.) Ajánlattevő feladata 

Ajánlattevő köteles a közbeszerzés tárgyát képező árubeszerzést az eljárást megindító felhívás, 

a jelen ajánlati dokumentáció és mellékletei, valamint az annak részét képező szerződéstervezet 

rendelkezései szerint, a vonatkozó jogszabályok és egyéb előírások és minőségi követelmények 

betartása mellett megvalósítani. 

 

Ajánlattevő feladata kiterjed a műszaki leírásban meghatározott valamennyi feladatra, abban az 

esetben is, ha azt a szerződés nem tartalmazza, illetve esetleges azon feladatokra is, amelyeket 

a szerződés tartalmaz, azonban a műszaki leírás nem.  

 

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatukat az eljárást megindító 

felhívás, az ajánlati dokumentáció, a Kbt. előírásai és egyéb jogszabályi rendelkezések együttes 

figyelembevételével kell elkészíteniük. 

 

 

9.) Az ajánlat módosítása vagy visszavonása 

Az ajánlattevők benyújtás után ajánlatukat módosíthatják, visszavonhatják, esetleg újra 

beadhatják az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlattételi határidő lejártát követően a 

benyújtott ajánlatok az ajánlatkérő hozzájárulásával sem módosíthatók. 
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10.) Kiegészítő tájékoztatás 

Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet – a Kbt. 45. 

§-ában foglaltaknak megfelelően – a megfelelő ajánlattétel érdekében az eljárást megindító 

felhívásban, valamint a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő 

(értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérő képviseletében eljáró szervezettől. 

 

A kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérő a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, 

de az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb hat nappal megadja. 

 

Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet az előző pontban foglalt válaszadási határidőt 

megelőző negyedik napnál később nyújtották be, a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek 

nem kötelező megadnia, de megadhatja, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a későn érkezett 

kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez szükséges. Az ajánlatkérő – ha a 

válaszadáshoz és a válasz figyelembevételéhez nem áll megfelelő idő rendelkezésre – ilyenkor 

is élhet a Kbt. 45. § (4) bekezdésben foglaltak szerint az ajánlattételi határidő 

meghosszabbításának lehetőségével.  

 

A kiegészítő tájékoztatás kérést írásban elektronikus úton (e-mail) kell – minden esetben 

szerkeszthető formában (pl. Microsoft Office Word formátumban) is - az ajánlatkérő 

képviseletében eljáró személy részére megküldeni a következő címekre: anita.mirko@chsh.hu, 

az elektronikus levél tárgyában feltüntetve a következő szöveget: „Kiegészítő tájékoztatás 

kérés / 2015/S 212-387109” 

 

A kiegészítő tájékoztatást az ajánlattevők azonos feltételekkel kapják meg írásban, e-mail útján. 

A kiegészítő tájékoztatás akkor minősül kézbesítettnek, amikor az ajánlattevő a kiegészítő 

tájékoztatást e-mail útján megkapta.  

 

Egyebekben a kiegészítő tájékoztatás teljes terjedelmében megtekinthető és arról másolat 

kérhető az ajánlatkérő képviseletében eljáró személy címén (Mirkó Anita, Szterényi Ügyvédi 

Iroda 1011 Budapest, Fő utca 14-18. „A” épület, VII. emelet). 
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Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az előzőek szerint írásban feltett kérdés(ek)re adott 

válasz(oka)t tartalmazó tájékoztatás a kiírás szerves részét képezi, a tájékoztatásban rögzítettek 

ajánlatba történő beépítése valamennyi ajánlattevő számára kötelező. Az ajánlattevő köteles az 

ajánlatában külön nyilatkozatban feltüntetni, hogy ajánlata elkészítése során a kiegészítő 

tájékoztatásokat figyelembe vette (4. számú melléklet szerint). 

 

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. 

 

 

11.) Az ajánlattételi határidő meghosszabbítása, az eljárást megindító felhívás 

módosítása, visszavonása 

Az ajánlatkérő a Kbt. 41. § (2) bekezdése alapján az eljárást megindító felhívásban 

meghatározott ajánlattételi határidőt – indokolt esetben – egy alkalommal meghosszabbíthatja, 

amelyről az eredeti határidő lejárta előtt hirdetményt tesz közzé a módosított határidőről és a 

határidő meghosszabbításának indokáról. A határidőt rövidíteni nem lehet. 

 

Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig bármikor jogosult módosítani az eljárást 

megindító felhívást, melyről haladéktalanul értesíti az eljárás iránt érdeklődőket. Ez esetben az 

eljárást megindító felhívás módosítása az Európai Unió Hivatalos Lapjában, valamint 

tájékoztató jelleggel a Közbeszerzési Értesítőben közzétételre kerül és adott esetben az 

ajánlattételi határidő módosul.  Egyebekben az ajánlatkérő a Kbt. 42. § (1)-(4) bekezdése szerint 

jár el. 

 

Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig bármikor jogosult az eljárást megindító felhívást 

visszavonni a Kbt. 44. § (1)-(2) bekezdése szerint. 

 

 

12.) Ajánlati kötöttség, ajánlati biztosíték 

A Kbt. 83. § (7) bekezdése alapján ajánlatkérő a felhívásban és a dokumentációban 

meghatározott feltételekhez (ajánlatkérő kötöttsége), az ajánlattevő pedig az ajánlatához 
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(ajánlati kötöttség) az ajánlattételi határidő lejártától kötve van. Az ajánlati kötöttség 

időtartamát az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás IV.3.6) pontjában határozta meg, 

amelynek időtartama 30 nap az ajánlattételi határidő lejártától számítva. 

 

Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához nem köti.  

 

 

13.) Teljesség és pontosság  

Az ajánlattevő felelős azért, hogy ellenőrizze az iratok teljes átvételét. Az ajánlatkérő 

semmilyen kifogást sem fogad el, amelynek indoka az, hogy az ajánlattevő elmulasztotta az 

iratok valamely részének átvételét. 

 

 

14.) Részajánlat, többváltozatú ajánlat 

Részekre történő ajánlattétel nem lehetséges. Ajánlatkérő a többváltozatú ajánlat lehetőségét 

kizárja. 

 

 

15.) Üzleti titok 

Az ajánlattevő a Kbt. 80. § (1) bekezdése alapján az ajánlatában, valamint a Kbt. 69-70. § 

szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ide értve a védett ismeretet 

is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. 

 

Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) 

bekezdésére figyelemmel kizárólag olyan információkat tartalmazzanak, amelyek 

nyilvánosságra hozatala az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet 

okozna, továbbá ne tartalmazzák a Kbt. 80. § (2)-(3) bekezdés szerinti elemeket. 

 

 

16.) A kizáró okok fenn nem állásának igazolása 

A kizáró okokra vonatkozóan ajánlatkérő felhívja a figyelmet a „Közbeszerzési Hatóság 

útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56-57. §-ában, valamint a 

közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a 
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közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. 

rendelet 2-3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és 

adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” tárgyú 

útmutatójára (Közbeszerzési Értesítő 2014. évi 57. szám, 2014. május 16.). 

 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az 

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

bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak. 

 

− A Kbt. 56. § (1) bekezdés a) pontja alapján: 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; 

 

A kizáró ok hiányának igazolása: Külön igazolni nem szükséges, a céginformációs és az 

elektronikus cégeljárásban közreműködő szolgálattól1 (a továbbiakban: céginformációs 

szolgálat) ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján az ajánlatkérő 

ellenőrzi. 

 

− A Kbt. 56. § (1) bekezdés b) pontja alapján: tevékenységét felfüggesztette vagy akinek 

tevékenységét felfüggesztették; 

 

A kizáró ok hiányának igazolása:  

• A céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-

adatok alapján az ajánlatkérő ellenőrzi;  

• amennyiben a gazdasági szereplő a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a 

végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény értelmében nem minősül cégnek, vagy 

amennyiben az adott szervezet tevékenységének felfüggesztésére a cégbíróságon 

kívül más hatóság is jogosult: közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által 

hitelesített nyilatkozat. 

 

                                                 
1 www.e-cegjegyzek.hu  
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− A Kbt. 56. § (1) bekezdés c) pontja alapján: 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; 

 

A kizáró ok hiányának igazolása:  

• magánszemély részéről hatósági erkölcsi bizonyítvány, 

• cég esetében a kizáró ok hiányát a céginformációs szolgálattól ingyenesen, 

elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján az ajánlatkérő ellenőrzi; 

• amennyiben a nem magánszemély gazdasági szereplő nem minősül cégnek, 

közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatot. 

 

− A Kbt. 56. § (1) bekezdés d) pontja alapján: közbeszerzési eljárásokban való 

részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; 

 

A kizáró ok hiányának igazolása: Külön igazolni nem szükséges, a Közbeszerzési 

Hatóság honlapján elérhető nyilvántartásból, valamint a céginformációs szolgálattól 

ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján az ajánlatkérő ellenőrzi. 

 

− A Kbt. 56. § (1) bekezdés e) pontja alapján: 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; 

 

A kizáró ok hiányának igazolása:  

• Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) szerinti 

köztartozásmentes adózói adatbázisból2 az ajánlatkérő ellenőrzi,  

                                                 
2 www.nav.gov.hu  
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• Amennyiben a gazdasági szereplő az adatbázisban nem szerepel, akkor 1 évnél nem 

régebbi az illetékes adó- és vámhivatal által kiállított igazolás, vagy 1 évnél nem 

régebbi Art. szerinti együttes adóigazolás. 

 

− A Kbt. 56. § (1) bekezdés f) pontja alapján: 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; 

 

A kizáró ok hiányának igazolása: Ajánlattevő közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai 

kamara által hitelesített nyilatkozata. 

 

− A Kbt. 56. § (1) bekezdés g) pontja alapján: 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; 

 

A kizáró ok hiányának igazolása: ajánlatkérő ellenőrzi a munkaügyi hatóságnak a 

munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 8/C. §-a szerint vezetett 

nyilvántartásából nyilvánosságra hozott adatokból, valamint a Bevándorlási és 

Állampolgársági Hivatal honlapján közzétett adatokból. 

 

− A Kbt. 56. § (1) bekezdés h) pontja alapján: a 2013. június 30-ig hatályban volt, a 

Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény szerinti bűnszervezetben részvétel 

- ideértve bűncselekmény bűnszervezetben 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 



 
 

  
 15

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; 

 

A kizáró ok hiányának igazolása: természetes személy ajánlattevő esetében hatósági 

erkölcsi bizonyítvány.  

Tekintettel arra, hogy e kizáró ok csak természetes személyekre értelmezhető, egyéb 

ajánlattevőnek nem kell igazolást becsatolniuk, illetve erre vonatkozóan nyilatkozniuk. 

 

− A Kbt. 56. § (1) bekezdés i) pontja alapján: 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; 

 

A kizáró ok hiányának igazolása: Ajánlattevő közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai 

kamara által hitelesített nyilatkozata. 

 

− A Kbt. 56. § (1) bekezdés j) pontja alapján: az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási 

kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot 

tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti; 

 

A kizáró ok hiányának igazolása: Külön igazolni nem szükséges, a kizáró ok 

megvalósulását/fenn nem állását az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során. 

 

− Kbt. 56. § (1) bekezdés 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; 
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A kizáró ok hiányának igazolása: Külön igazolni nem szükséges, a céginformációs 

szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján az ajánlatkérő 

azt ellenőrzi, hogy valóban Magyarországon bejegyzett gazdasági szereplőről van szó. 

 

Felhívjuk a figyelmet továbbá az alábbi útmutatóra: „A Közbeszerzési Hatóság 

módosított útmutatója azokról az államokról, melyekkel Magyarországnak kettős adózás 

elkerüléséről szóló egyezménye van” (Közbeszerzési Értesítő 2013. évi 114. szám, 

2013.09.27.). 

 

− 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, 

 

A kizáró ok hiányának igazolása: Külön igazolni nem szükséges, a céginformációs 

szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján az ajánlatkérő 

azt ellenőrzi, hogy valóban Magyarországon bejegyzett gazdasági szereplőről van szó. 

 

− 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. 

 

A kizáró ok hiányának igazolása: A Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) pontját a 

310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § i) pont ib) alpontjában és a 4. § f) pont fc) 

alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia (8. és adott esetben 9. számú melléklet):  

 

A Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében az ajánlattevő nyilatkozata 

arról, hogy:  

• olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén vagy 

amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek;  
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• ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a 

terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi 

CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénz-mosásról szóló törvény) 3. § r) pontja 

szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének 

bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. 

 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), akivel szemben a Kbt. 56. § (2) 

bekezdésben meghatározott kizáró okok fennállnak. 

 

− A Kbt. 56. § (2) bekezdés: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, 

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

szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezet, amelynek tekintetében az (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételek 

fennállnak. Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal 

rendelkező gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos 

társaságaira vonatkozóan kell az (1) bekezdés ka) pontja szerinti feltételt megfelelően 

alkalmazni. 

 

A kizáró ok hiányának igazolása:  

• Az 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 

(10. számú melléklet);  

• Amennyiben van ilyen szervezet, az ajánlattevő köteles azt nyilatkozatban 

megnevezni, továbbá nyilatkozni, hogy annak vonatkozásában a Kbt. 56. § (2) 

bekezdésében hivatkozott kizáró feltételek nem állnak fenn (11. számú melléklet). 

 

− Az ajánlattevő továbbá az ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy a szerződés 

teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá 

eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más 

szervezet nem tartozik az 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá (Kbt. 58. § 

(3) bekezdés) (12. számú mellékletbe foglalva). 
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A nem magyarországi letelepedésű ajánlattevő szervezetek vonatkozásában a 310/2011. 

(XII.23.) Korm. rendelet 4. §-ban foglaltak, valamint „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a 

közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, 

nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági 

Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” (Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 

61. szám, 2012.06.01.) az irányadóak. 

 

Az ajánlatkérő felhívja a külföldi letelepedésű szervezetek figyelmét arra, hogy a fordítás 

időigényét vegyék figyelembe az azzal kapcsolatos döntésük meghozatalakor, hogy mikor 

kezdik meg az igazolások beszerzését.  

 

A külföldi letelepedésű (székhelyű) ajánlattevőknek cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell 

benyújtaniuk arról, hogy a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 4. §-ban meghatározott 

igazolásokat az adott ország mely hatósága jogosult kiállítani és az igazolásokat azzal 

összhangban – felelős magyar fordításban – kell benyújtaniuk. (13. számú melléklet szerint). 

 

 

17.) Alkalmasság igazolása 

Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek), az eljárást megindító felhívás III.2.2) – III.2.3) 

pontjában meghatározottak szerint kell igazolniuk alkalmasságukat. 

 

Az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján az ajánlattevők 

bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük 

fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.  

 

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

felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt 

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

támaszkodik (18. 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. 
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Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. § (6) bekezdés a-c) pontjában foglaltak 

szerint más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat: 

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, az ajánlatkérő 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 – 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 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 (19. számú melléklet). 

 

 

18.) Az ajánlattétel nyelve 

Az eljárás nyelve a magyar.  

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

annak felelős magyar nyelvű fordítása is benyújtandó lehetőség szerint közvetlenül az idegen 

nyelvű dokumentum mögött csatolva.  

 

Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő olyan fordítást ért, amely tekintetében az ajánlattevő 

képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek 

(3. számú melléklet). 

 

A nem magyar nyelven készült, illetve felelős magyar fordítással el nem látott 

dokumentumokban foglaltakat az ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során nem veszi figyelembe. 

A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős. 
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19.) Ajánlattétel költségei 

Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költség az 

ajánlattevőt terheli. Az ajánlattevő kötelessége, hogy gondosan megvizsgálja és betartsa az 

ajánlati dokumentációban megadott összes utasítást, formai követelményt, kikötést és előírást. 

Az ajánlatkérő kifejezetten nyilatkozik, hogy az ajánlat elkészítésével kapcsolatosan semmiféle 

– esetleges jövőbeni – térítésre nem kötelezhető – a Kbt. 165. § (2) bekezdés kivételével. 

 

 

20.) Az ajánlat benyújtásának formai követelményei, az ajánlat átvétele 

Az ajánlat benyújtásának formai követelményeire különösen az alábbiak az irányadóak:  

a) Az ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban meghatározott 

formai követelményeknek megfelelően kell az ajánlatát elkészítenie és benyújtania az 

ajánlattételi határidő lejártáig a Kbt. 61. § (1) bekezdésében foglaltak szerint. Az 

ajánlatokat lapozhatóan össze kell fűzni.  

b) Az ajánlatot írásban, 1 nyomtatott eredeti példányban zárt csomagolásban/borítékban, a 

jelen felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az 

ajánlattételi határidő lejártáig. A cégszerűen aláírt ajánlatot teljes terjedelmében, 

írásvédett (jelszó nélkül olvasható de nem módosítható pdf fájlformátumban) 

formátumban egy elektronikus adathordozón (CD vagy DVD) – a papír alapú példányt 

tartalmazó zárt csomagolásban elhelyezve – is csatolni szükséges (elektronikus példány). 

Az eredeti és elektronikus példány közötti eltérés esetén ajánlatkérő az eredeti papír alapú 

példányt tekinti irányadónak.  

c) Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a 

szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem 

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

d) Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket (1. számú melléklet) kell tartalmaznia, mely 

alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. 

e) Az ajánlatban lévő minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén cégszerűen alá kell 

írnia az erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a 

jogosult személy(ek)től írásos meghatalmazást kaptak. 

  

Az ajánlattevőnek a borítékra (csomagra) rá kell írni a következő szöveget: „KÖZBESZERZÉS 

– AJÁNLAT – “HungaroControl Zrt. vidéki radar és navigációs állomásainak és a budapesti 



 
 

  
 21

székhelyen lévő ANS I-II-III. épületeinek villamos energia ellátása”  továbbá, hogy „Nem 

bontható fel az ajánlattételi határidő lejárta előtt!”  

 

A személyesen benyújtott ajánlat átvételét ajánlatkérő képviselője a helyszínen írásban 

visszaigazolja.  Az ajánlat akkor minősül az ajánlattételi határidőn belül beérkezettnek, ha az 

ajánlatot tartalmazó zárt és sértetlen csomag legkésőbb az eljárást megindító felhívásban 

meghatározott ajánlattételi határidő lejártáig a lentiekben megjelölt helyen – átvételi 

elismervénnyel dokumentáltan – az ajánlatkérő képviselőjének birtokában van.  

 

Az ajánlatokat tartalmazó csomagot az ajánlattételi határidőn belül, közvetlenül személyesen 

munkanapokon hétfőtől péntekig 9:00 – 16:00 óra között lehet benyújtani. Az ügyintézővel 

történő előzetes egyeztetés esetében munkaidőben egyéb időpontban is lehetőség van az ajánlat 

személyes benyújtására a következő címen. 

 

Szterényi Ügyvédi Iroda 

1011 Budapest, Fő utca 14-18. „A” épület, VII. emelet 

  

A bontás napján ugyanezen a helyszínen 8:00 órától az ajánlattételi határidő lejártáig van 

lehetőség az ajánlatok személyes benyújtására.  

 

A postán feladott ajánlatot ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak 

kézhezvételére az ajánlati határidő lejártáig sor került az eljárást megindító felhívásban és a 

fentiekben is megjelölt helyen. Az ajánlat postai benyújtásából eredő kockázat az ajánlattevőt 

terheli. A postai úton eljuttatott ajánlatok csomagolási épségéért ajánlatkérő felelősséget nem 

vállal. 

 

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. „A” épület, VII. emelet] 

 

Az ajánlattételi határidő lejártát követően érkezett ajánlatot ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) 

bekezdés a) pontja alapján érvénytelennek tekinti. A határidő után beérkezett ajánlat 

csomagolását Ajánlatkérő az ajánlattevő személyének megállapítása céljából bonthatja fel, 

amelyről külön jegyzőkönyvet vesz fel (Kbt. 61. § (3) bekezdés).  
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21.) Az ajánlat felbontása 

Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 62. § (1) bekezdése alapján az ajánlattételi határidő lejártának 

időpontjában az eljárást megindító felhívás IV.3.7) pontjában meghatározott időben és helyen 

bontja fel. Az ajánlatok felbontásán a Kbt. 62. § (2) bekezdése alapján az eljárást megindító 

felhívás IV.3.7. pontjában meghatározott szervezet(ek) lehetnek jelen. Az Ajánlattevők a 

bontásra külön meghívót nem kapnak.  

 

 

22.) Az ajánlat érvényességének vizsgálata 

Az ajánlatkérő az értékelés során megvizsgálja, hogy az ajánlattevő ajánlata érvényes-e. Az 

ajánlat érvénytelenségének eseteit a Kbt. 74. § (1)-(2) bekezdése tartalmazza. 

 

 

23.) Az ajánlattevő kizárása 

Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az 

alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki (Kbt. 75. § (1) bekezdés): 

a) a kizáró okok [56-57. §] hatálya alá tartozik; 

b) részéről a kizáró ok [56-57. §] az eljárás során következett be. 

 

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

a) azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [2. § (5) bekezdése], 

b) azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell 

nemzeti elbánást nyújtani [2. § (5) bekezdése]. 

 

 

24.) Az ajánlatok elbírálása, vizsgálata 

Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok 

megfelelnek-e az eljárást megindító felhívásban, a dokumentációban, valamint a 

jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

Az eljárást megindító felhívásban előírtaknak megfelelően kell megítélni az ajánlattevő 

szerződés teljesítésére való alkalmasságát vagy alkalmatlanságát. 
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Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, és hogy van-e olyan 

ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni. 

 

Az érvényes ajánlatokat az eljárást megindító felhívásban meghatározott értékelési szempont 

[71. §] alapján, valamint a 71-73. §-okban foglaltakra tekintettel kell értékelni. 

 

Az ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel a Kbt. 67. §-a szerint 

biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, valamint az ajánlatokban található, nem egyértelmű 

kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőktől 

felvilágosítást kér. 

 

Ha az ajánlatban nyilvánvaló számítási hiba van, az ajánlatkérő a Kbt. 68. § szerint jár el.  

 

Ha az ajánlat aránytalanul alacsony árat tartalmaz bármely olyan, az ellenszolgáltatásra 

vonatkozó összeg tekintetében, amely a 71. § szerint önállóan értékelésre kerül, illetve ha az 

ajánlatnak az értékelési részszempontok szerinti valamelyik tartalmi eleme lehetetlennek vagy 

túlzottan magas vagy alacsony mértékűnek, illetve kirívóan aránytalannak értékelt 

kötelezettségvállalást tartalmaz, az Ajánlatkérő a Kbt. 69. - 70. § szerint fog eljárni. 

 

 

25.) Ajánlat értékelése 

Az ajánlat elbírálása során az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az ajánlat megfelel-e az eljárást 

megindító felhívásban, illetőleg a dokumentációban, valamint a jogszabályokban 

meghatározott feltételeknek.  

 

Az eljárást megindító felhívásban előírtaknak megfelelően megítéli az ajánlattevő szerződés 

teljesítésére való alkalmasságát vagy alkalmatlanságát.  

 

Ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat az ajánlatkérő képviseletében eljáró előterjesztése 

alapján, az ajánlatkérő által létrehozott Bíráló Bizottság javaslatát figyelembe véve, 

„ legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás” értékelési szempont szerint értékeli (Kbt. 71. § 

(2) bekezdés a) pontja). 
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Az ajánlatban szereplő árnak fix árnak kell lennie, vagyis az Ajánlattevők semmilyen formában 

és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot. 

 

Az árat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget, a jelen 

dokumentációban jelzett, jogszabályon alapuló költségek kivételével, függetlenül azok 

formájától és forrásától. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek 

az ajánlat tárgyának eredményfelelős megvalósításához, a rögzített feltételek betartásához 

szükségesek. 

 

Ajánlattevő a szerződéskötéskor előleget nem fizet. Az ajánlattevők nem tehetnek olyan 

ajánlatot, amely előlegfizetési igényt tartalmaz. Előleg alatt az ajánlatkérő minden olyan fizetési 

igényt ért, amelyek mögött nincs az ajánlatkérő által átvett, elismert dolog, vagy szolgáltatás. 

Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód 

elfogadhatatlan az Ajánlatkérő számára.  

 

Amennyiben a jelen ajánlati dokumentáció eltérően nem rendelkezik, úgy a pénzügyi adatokat 

minden esetben, magyar forintban (HUF) kell megadni. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők 

figyelmét, hogy az ajánlati árat, azaz egy darab, kettő tizedesjegyig meghatározott egységárat 

a felolvasólapon nettó Ft/kWh  összegben kell megadni. 

 

A nettó egységár (Ft/kWh) nem tartalmazza a rendszerhasználati díjakat, a Vet. 147. §-ban 

meghatározott tételeket, az energiaadót, az áfát, valamint a jogszabályok alapján esetlegesen 

felmerülő egyéb adókat, illetékeket, díjakat, járulékokat és költségeket. Az egységár a villamos 

energia díja mellett tartalmazza a Vet. 9-13. §-ban meghatározott ún. KÁT energia 

mennyiségének és szabályozásának költségét. 

 
 
Az Ajánlatkér ő nem megfelelőnek tekinti, és érvénytelennek minősíti azt az ajánlatot, 

melyben az ajánlati ár nem a fentiek szerint lett meghatározva. 

 
 
 
26.) Az összegezés megküldésének időpontja 

Az ajánlatkérő az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül elbírálja, az elbírálást olyan 

időtartam alatt végzi el, hogy az ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről való értesítésére 

az ajánlati kötöttség fennállása alatt sor kerüljön. 
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Ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló összegezést az eljárást lezáró döntés meghozatalát 

követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb a Kbt. 77. § (1)-(2) bekezdésben foglaltaknak 

megfelelően három munkanapon belül küldi meg az ajánlattevőknek.  

 

Az ajánlatkérő a Kbt. 65. § (2) bekezdése alapján indokolt esetben az ajánlati kötöttség 

lejártának időpontját megelőzően felkérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott 

időpontig történő további fenntartására, az ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban nem 

haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított 60 napot. 

Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell 

tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja.  

 

Amennyiben valamelyik ajánlattevő ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának 

eredeti időpontját követően az eljárás további részében az értékelés során ajánlatát figyelmen 

kívül kell hagyni. 

 

 

27.) Szerződéskötés 

A Kbt. 124. § (1) bekezdése alapján eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a 

nyertes szervezettel (személlyel) – közös ajánlattétel esetén a nyertes szervezetekkel 

(személyekkel) – köti meg írásban az ajánlatkérő, a szerződéstervezet és ajánlat tartalmának 

megfelelően. 

 

Az ajánlatkérő a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján csak az eljárás nyertesével kötheti meg a 

szerződést, vagy – a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő 

legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok 

elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. 

 

A Kbt. 124. § (5) bekezdése alapján az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az 

ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és adott esetben a 

második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további hatvan nappal 

meghosszabbodik. 
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Az ajánlatkérő a Kbt. 124. § (9) bekezdése alapján a nyertes szervezettel (személlyel) szemben 

csak abban az esetben mentesül a közbeszerzési szerződés megkötésének kötelezettsége alól, 

valamint a nyertes szervezet a 124. § (5) bekezdésében meghatározott időtartam alatt akkor 

mentesül szerződéskötési kötelezettsége alól, 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. 

 

 

28.) Szerződést biztosító mellékkötelezettségek 

Meghiúsulási kötbér: Az érintett fogyasztási helyre vonatkozó éves mértékadó fogyasztás nettó 

díja 1/12-ed része. 

 

Hibás teljesítési kötbér: Az érintett fogyasztási helyre vonatkozó éves mértékadó fogyasztás 

nettó díja 1/12-ed részének 20%-a. 

 

Működési engedély megszűnéséről, mérlegkör-szerződés felmondásáról szóló tájékoztatás 

elmulasztása esetén alkalmazandó kötbér: A valamennyi fogyasztási hely tekintetében becsült 

villamos energia mennyiség nettó díja 15 napra jutó részének megfelelő összeg. Ennek 

számítása a következőképpen történik: (15 nap) x (Energiadíj) x (becsült villamos energia 

mennyiség) / (Szerződés teljes időtartamára eső napok száma). 

 

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit az ajánlati dokumentáció 

részét képező szerződéstervezet tartalmazza. 

 
 
 
29.) Alkalmazandó jogszabály 

Az eljárást megindító felhívásban és e dokumentációban nem szabályozott kérdésekre a Kbt. 

és végrehajtási rendeletei az irányadók. 
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II. FEJEZET - M ŰSZAKI LEÍRÁS 
 

Külön .pdf mellékletekként csatolva. 
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III. FEJEZET - MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK, 

FORMANYOMTATVÁNYOK 3 
 

 

                                                 
3 Az ajánlatkérő által kiadott nyilatkozat és igazolás minták kizárólag ajánlott mintaként, segítségképpen 
szolgálnak. Az ajánlattevők nem kötelesek alkalmazni a mintákat. Ajánlatkérő javasolja ezen minták használatát. 
Az ajánlatnak minden esetben a Kbt., valamint az eljárást megindító felhívás, az ajánlati dokumentáció és a 
kiegészítő tájékoztatás rendelkezéseinek kell megfelelni.  
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1. számú melléklet 
 

Tartalomjegyzék4 
(Igazolások, nyilatkozatok jegyzéke a Kbt. 49. § (2) bekezdés szerint) 

 

 Oldalszám 
Tartalomjegyzék (oldalszámokkal ellátva) (1. számú melléklet)  
 Felolvasólap (2. számú melléklet)  
Ajánlattételi nyilatkozat (Kbt. 60. § (3) bekezdés szerint) (cégszerűen 
aláírva eredeti példányban) (3. számú melléklet) 

 

Nyilatkozat az ajánlattevő Kkvt. szerinti besorolásáról 
a Kbt. 60. § (5) bekezdése szerint (cégszerűen aláírva) (4. számú 
melléklet) 

 

Nyilatkozat a Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontjai szerint (cégszerűen 
aláírva) (5. számú melléklet) 

 

Opcionálisan: Együttműködési megállapodás (cégszerűen aláírva) (6. 
számú melléklet) 

 

Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okok tekintetében 
Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okok fenn nem állásáról (közjegyző 
vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesítve) (7. számú 
melléklet) 

 

Opcionálisan: A Kbt. 56. § (1) bekezdés e) pontjának igazolása abban az 
esetben ha az ajánlattevő nem szerepel az adózás rendjéről szóló 2003. 
évi XCII. törvény (a továbbiakban Art.) szerinti köztartozásmentes 
adózói adatbázisban: 
− az illetékes adó és vámhivatal igazolása - amely az eredmény 

kihirdetésének időpontját legfeljebb 1 évvel megelőzően kelt 
(egyszerű másolat);  
vagy5 

− Art. szerinti együttes adóigazolás - amely az eredmény 
kihirdetésének időpontját legfeljebb 1 évvel megelőzően kelt 
(másolati példányban) 

 

Opcionálisan: Természetes személy(ek)6 esetében hatósági erkölcsi 
bizonyítvány  - a Kbt. 56. § (1) bekezdés c) és h) pontjának igazolására – 
(egyszerű másolatban) 

 

Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okok fenn nem állásáról a Kbt. 56. § (1) 
bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében / I. (cégszerűen aláírva) (8. 
számú melléklet) 

 

Opcionálisan: Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okok fenn nem állásáról 
a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében / II. 
amennyiben ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén (cégszerűen 
aláírva) (9. számú melléklet) 

 

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 56. § (2) bekezdése tekintetében 
(cégszerűen aláírva) (10. számú melléklet) 

 

                                                 
4 A tartalomjegyzéket a benyújtásra kerülő ajánlat tartalmának megfelelően aktualizálni kell! 
5 Nem kívánt rész törlendő. 
6 A 2009. évi CXV. Tv. 2. § (1) bekezdése alapján az egyéni vállalkozó természetes személynek minősül. 
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Opcionálisan: Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 56. § (2) bekezdése 
tekintetében, a jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezetek megnevezéséről (cégszerűen aláírva) (11. számú melléklet) 

 

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 58. § (3) bekezdése alapján arról, hogy a 
szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá 
tartozó alvállalkozót, valamint alkalmasság igazolásában részt vevő 
gazdasági szereplőt (cégszerűen aláírva) (12. számú melléklet)  

 

Opcionálisan: A külföldi letelepedésű (székhelyű) ajánlattevő 
nyilatkozata a Kbt. 56. §-a szerinti kizáró okok igazolásáról (cégszerűen 
aláírva; magyar nyelven, vagy felelős magyar fordításban) + a 
nyilatkozatban feltüntetett igazolások (13. számú melléklet) 

 

Ajánlattevő, alvállalkozó(k) és az alkalmasság igazolásában részt vevő más 
szervezet(ek) egyéb igazolásai 
Ajánlattevő nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy változásbejegyzési 
eljárás folyamatban van-e vele szemben. (cégszerűen aláírva) (14. számú 
melléklet) 
Opcionálisan: Cégbírósághoz (vagy az ajánlattevő országában a cég-
változásbejegyzési jogköröket gyakorló szervhez) benyújtott 
változásbejegyzési kérelem és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által 
megküldött igazolás - amennyiben a cégkivonat szerint a cégügyében el 
nem bírált módosítás van folyamatban (cégszerűen aláírva másolati 
példányban) 

 

Ajánlattevőnek, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő 
más gazdasági szereplőnek (kivétel: természetes személy); 
alvállalkozónak az aláírási címpéldánya, vagy a 2006. évi V. törvény 9. 
§ szerinti aláírási-mintája (egyszerű másolatban) 
Nem magyarországi gazdasági szereplők esetében, amennyiben a 
gazdasági szereplő országának joga szerint nem ismeri az aláírási 
címpéldányt, vagy nem létezik aláírási címpéldány, vagy nem 
cégformában működő gazdasági szervezet esetében az ajánlathoz csatolni 
kell közjegyző által hitelesített aláírási minta eredeti vagy egyszerű 
másolati példányát. 

 

Opcionálisan: A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) 
esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat 
aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is 
tartalmazó) írásos, legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 
meghatalmazást, amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges 
nyilatkozatokat a cégjegyzésre jogosult képviselőjének felhatalmazása 
alapján más személy írja alá (egyszerű másolatban) 

 

Külföldi letelepedésű ajánlattevők esetében, az ajánlathoz szükséges 
csatolni az illetékes cégbíróság, illetve annak megfelelő  cégnyilvántartó 
szerv nyilvántartásának a közbeszerzési eljárás  megindítását, azaz a 
felhívás feladását, követően kelt kivonatát (cégkivonat) vagy amennyiben 
a külföldi ajánlattevő országának joga szerint nem ismeri a cégkivonatot, 
azzal egyenértékű, legalább a cégkivonat adatait tartalmazó cégokmányt 
felelős magyar fordításban. 

 

Ajánlattevő igazolásai a pénzügyi és gazdasági, valamint a műszaki és szakmai 
alkalmasság igazolására 
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Az Eljárást megindító felhívás III.2.2) P1) pontja alapján cégszerűen 
aláírt nyilatkozatot az előző, eljárást megindító felhívás feladását 
megelőző legfeljebb három üzleti év (2012 - 2014. üzleti év) 
közbeszerzés tárgyából származó (villamos energia szállítása) - általános 
forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy 
ajánlattevő (közös ajánlattevő) mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg 
tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésére állnak. 
(cégszerűen aláírva) (15. számú melléklet) 

 

Az Eljárást megindító felhívás III.2.3) M1) pontja alapján nyilatkozat az 
eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben 
végzett a közbeszerzés tárgya szerinti referenciáiról, a kért tartalommal 
(cégszerűen aláírva) (16. számú melléklet) 

 

A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdés szerinti, a 
szerződést kötő másik fél által adott igazolás a referenciákról (egyszerű 
másolat) (17. számú melléklet) 

 

Egyéb igazolások, dokumentumok 
Opcionálisan, amennyiben az ajánlattevő bármely más szervezet 
(személy) kapacitására támaszkodva felel meg az előírt alkalmassági 
követelményeknek:  
� Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdése szerint más 

szervezet kapacitására történő támaszkodásról (cégszerűen aláírva) 
(18. számú melléklet)  

� A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozata a Kbt. 
55. § (6) bekezdés c) pontja alapján eredeti vagy hiteles másolati 
példányban) (19. számú melléklet)  

� A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozata a Kbt. 
55. § (5) bekezdése alapján (cégszerűen aláírva) (20. számú 
melléklet)  

 

Ajánlattevő (közös ajánlattevő) érvényes és hatályos magyarországi 
villamos energia–kereskedelmi engedélyének egyszerű másolata. 

 

Ajánlattevő (közös ajánlattevő) nyilatkozata arról, hogy a szerződés 
teljesítésének időtartama alatt legalább a dokumentációban 
meghatározott villamos energia mennyiség a rendelkezésére áll 
(cégszerűen aláírva) (21. számú melléklet) 

 

Titoktartási nyilatkozat (cégszerűen aláírva) (22. számú melléklet)  
 
 
Az ajánlat mellett – de egybe csomagolva - csatolva: 

1 példány elektronikus adathordozó (CD vagy DVD), amely az ajánlatot tartalmazza teljes 
terjedelmében, írásvédett (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható „pdf.”) 
fájlformátumban 
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2. számú melléklet 
Felolvasólap 

 
“H UNGAROCONTROL ZRT. VIDÉKI RADAR ÉS NAVIGÁCIÓS ÁLLOMÁSAINAK ÉS A BUDAPESTI 

SZÉKHELYEN LÉV Ő ANS I-II-III  ÉPÜLETEINEK VILLAMOS ENERGIA ELLÁTÁSA ” 
 
Önálló ajánlat esetén7: 

Ajánlattevő neve: 
 
 

Ajánlattevő székhelye: 
 
 

Kapcsolattartó személy neve: 
 
 

Kapcsolattartó személy postacíme: 
 
 

Kapcsolattartó személy telefonszáma: 
 
 

Kapcsolattartó személy telefax száma: 
 
 

Kapcsolattartó személy e-mail címe: 
 
 

 
 
Közös ajánlattétel esetén8: 

Közös ajánlattevők neve: 
 
 

Közös ajánlattevők 1. tagjának neve: 
 
 

Közös ajánlattevők 1. tagjának székhelye: 
 
 

Közös ajánlattevők 2. tagjának neve: 
 
 

Közös ajánlattevők 2. tagjának székhelye: 
 
 

…9  

Közös ajánlattevők nevében eljáró cég neve 
(Kbt. 25. § (2) bekezdés szerint): 

 

A Közös ajánlattevők nevében 
kapcsolattartására meghatalmazott személy 
neve: 

 

A Közös ajánlattevők nevében 
kapcsolattartására meghatalmazott személy 
postacíme: 

 

                                                 
7 Közös ajánlattétel esetén törölhető! 
8 Önálló ajánlattétel esetén törölhető! Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy közös ajánlattétel esetén minden 
közös ajánlattevő adatát fel kell tüntetni a felolvasólapon, kiemelve a képviseletre feljogosított közös ajánlattevőt! 
9 Szükség szerint további sorokkal bővíthető! 
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A Közös ajánlattevők nevében 
kapcsolattartására meghatalmazott személy 
telefonszáma: 

 

A Közös ajánlattevők nevében 
kapcsolattartására meghatalmazott személy 
telefax száma: 

 

A Közös ajánlattevők nevében 
kapcsolattartására meghatalmazott személy 
e-mail címe: 

 

  
Alulírott …………………………………….... (név), mint a(z) 
.......…………............…………………… (ajánlattevő / közös ajánlattevő megnevezése10) 
………………………. (ajánlattevő/közös ajánlattevő székhelye11) nevében 
kötelezettségvállalásra jogosult ………………………….. (tisztség megjelölése)  

 
nyilatkozom, 

 
hogy a “HungaroControl Zrt. vidéki radar és navigációs állomásainak és a budapesti 
székhelyen lévő ANS I-II-III. épületeinek villamos energia ellátása” tárgyban megindított 
közbeszerzési eljárás tekintetében az alábbi ajánlatot tesszük: 
 

 Számszerűsíthető  
értékelési szempont  

Ajánlat  

1 Ajánlati ár (nettó Ft) 12: __ , __ __   Ft/kWh13 

 
 
Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
 
 
 
  

                                                 
10 Nem kívánt rész törlendő! 
11 Nem kívánt rész törlendő! 
12 Az ajánlati árat forintban (HUF) kell megadni, az összehasonlíthatósága érdekében. A nem forintban (HUF) 
rendelkezésre álló adatok vonatkozásában az átszámítás alapját az MNB által, az eljárást megindító felhívás 
feladásának napján közzétett devizaárfolyamok képezik. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank 
nem jegyez, akkor az átszámítás alapját az adott devizára az ajánlattevő letelepedése szerinti ország központi 
bankja által az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes devizaárfolyamon számított euró ellenérték 
képezi. 
13 Ajánlatkérő kifejezetten felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlati árat kettő tizedes jegyig 
meghatározott egységárban kell megadni. 

………….…………………… 

cégszerű aláírás 
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3. számú melléklet 
  

Ajánlattételi nyilatkozat 14  
 
“H UNGAROCONTROL ZRT. VIDÉKI RADAR ÉS NAVIGÁCIÓS ÁLLOMÁSAINAK ÉS A BUDAPESTI 

SZÉKHELYEN LÉV Ő ANS I-II-III  ÉPÜLETEINEK VILLAMOS ENERGIA ELLÁTÁSA ” 
 
Alulírott …………………………………….... (név), mint a(z) 
.......…………............…………………… (ajánlattevő / közös ajánlattevő megnevezése15) 
………………………. (ajánlattevő / közös ajánlattevő székhelye16) nevében 
kötelezettségvállalásra jogosult ………………………….. (tisztség megjelölése) 
“HungaroControl Zrt. vidéki radar és navigációs állomásainak és a budapesti székhelyen 
lévő ANS I-II-III- épületeinek villamos energia ellátása” tárgyban megindított közbeszerzési 
eljárással összefüggésben 
 

a z  a l á b b i  n y i l a t k o z a t o t  t e s s z ü k : 
 
1. Az eljárást megindító felhívásban és az ajánlati dokumentációban foglalt valamennyi 

formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után, 
a Kbt. 60. § (3) bekezdésének foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentjük, hogy az 
eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi feltételt 
megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk. 
 

2. Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy a dokumentáció részét képező 
szerződéstervezetben rögzített, a tárgyi feladat ellátásához szükséges kötelezettségeinket 
maradéktalanul teljesítjük a Felolvasólapon rögzített ár alkalmazásával. Nyilatkozunk, 
hogy ajánlatunkat az ajánlati kötöttség beálltát követő 30 napig fenntartjuk. Tudomásul 
vesszük, hogy ajánlatunkat ezen ajánlati kötöttség időtartama alatt nem változtathatjuk meg. 

 
3. Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van a 

dokumentációval vagy azok bármely feltételével, akkor az ajánlatunk érvénytelen. 
 

4. Elfogadjuk a dokumentációban lévő szerződéses feltételeket a szerződéskötés alapjául.  
 

5. Elfogadjuk, hogy ajánlatunkat érvénytelennek nyilvánítják, ha fennállnak a Kbt-ben 
meghatározott összeférhetetlenségi követelmények. Elfogadjuk, hogy ajánlatunkat 
érvénytelennek nyilvánítják, ha olyan szakembereket javasolunk, akik részt vettek jelen 
közbeszerzési eljárás előkészítésében vagy más szakaszában, vagy ilyen személyt vagy 
szervezetet alkalmaztunk tanácsadóként ajánlatunk elkészítésekor, továbbá amennyiben 
akár társaságunkkal, alvállalkozóinkkal vagy az alkalmazott szakemberekkel szemben 
fennállnak a Kbt. 24. §-ban részletezett körülmények. 

 
6. Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye 

nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés 
teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen 
felelősek mind a közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szerződés 
teljesítése során. 

 

                                                 
14 Cégszerűen aláírva, eredeti példányban kérjük a becsatolását! 
15 Nem kívánt rész törlendő! 
16 Nem kívánt rész törlendő! 
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7. Tudomásul vesszük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevők szerződést kötünk, 
kötelesek vagyunk azokat a szakembereket a szerződés teljesítése során rendelkezésre 
bocsátani, akiket jelen ajánlatunkban megneveztünk, tekintettel arra, hogy ez a 
kötelezettségünk szerződéskötési feltételnek minősül. 
 

8. Tudomásul vesszük, hogy Önök a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó 
ajánlatot nyújtó ajánlattevő ajánlatát kívánják kiválasztani. 

 
9. Tudomásul vesszük, hogy a dokumentáció adatait csak az ajánlattételhez hasznosíthatjuk, 

más célra történő felhasználása tilos. 
 

10. Nyilatkozunk a Kbt. 28. § (1) bekezdése alapján, hogy ebben a közbeszerzési eljárásban 
nem teszünk közösen ajánlatot más ajánlattevővel, illetőleg abban más ajánlattevő 
alvállalkozójaként nem veszünk részt, továbbá más ajánlattevő szerződés teljesítésére való 
alkalmasságát nem igazoljuk. 

 
11. Kijelentjük, hogy jelen ajánlat részét képező valamennyi dokumentum tartalma megfelel a 

valóságnak, azok tartalmáért felelősséget vállalunk. 
 

12. Nyilatkozom, hogy a fent említett közbeszerzési eljárásban elektronikus formában 
benyújtott ajánlat (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf fájl) teljes mértékben 
megegyezik a papír alapon benyújtott (eredeti) ajánlattal. 
 

13. Kijelentem, hogy a fent említett közbeszerzési eljárásban valamennyi az eljárás során 
kibocsátott kiegészítő tájékoztatást jelen ajánlatom elkészítése során figyelembe 
vettem17. 

14. Kijelentem, hogy az eljárás során, ajánlatunkban illetve a későbbiekben a 
hiánypótlásainkban becsatolt fordítás(ok) tartalma mindenben megfelel az eredeti 
szövegnek, annak tartalmáért felelősséget vállalok 
 
 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
 
 

        
………………..……………………………… 
                       cégszerű aláírás 

 

                                                 
17 Amennyiben volt kiegészítő tájékoztatás, egyéb esetben törölhető. 
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4. számú melléklet 
 

Nyilatkozat az ajánlattevő Kkvt. szerinti besorolásáról18 
a Kbt. 60. § (5) bekezdése szerint  

 
“H UNGAROCONTROL ZRT. VIDÉKI RADAR ÉS NAVIGÁCIÓS ÁLLOMÁSAINAK ÉS A BUDAPESTI 

SZÉKHELYEN LÉV Ő ANS I-II-III  ÉPÜLETEINEK VILLAMOS ENERGIA ELLÁTÁSA ” 
 
Alulírott …………………………………….... (név), mint a(z) 
.......…………............…………………… (ajánlattevő megnevezése) ………………………. 
(ajánlattevő székhelye) nevében kötelezettségvállalásra jogosult ………………………….. 
(tisztség megjelölése) “HungaroControl Zrt. vidéki radar és navigációs állomásainak és a 
budapesti székhelyen lévő ANS I-II-III- épületeinek villamos energia ellátása” tárgyban 
megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben 
 

nyilatkozom, 
 
hogy a kis- és középvállalkozásról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (Kkvt.) 3. §19 szerint 
vállalkozásunk besorolása a következő: 
 
(jelölje X-el) 
 
középvállalkozás     
kisvállalkozás      
mikrovállalkozás     
nem tartozunk a Kkvt. besorolás alá   
 
Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
 
 

………………………………… 
cégszerű aláírás 

 
  

                                                 
18 Ajánlattevők, közös ajánlattevők töltik ki, külön-külön! 
19 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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5. számú melléklet 
 

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

“H UNGAROCONTROL ZRT. VIDÉKI RADAR ÉS NAVIGÁCIÓS ÁLLOMÁSAINAK ÉS A BUDAPESTI 

SZÉKHELYEN LÉV Ő ANS I-II-III  ÉPÜLETEINEK VILLAMOS ENERGIA ELLÁTÁSA ” 
 
Alulírott …………………………………….... (név), mint a(z) 
.......…………............…………………… (ajánlattevő / közös ajánlattevő megnevezése20) 
………………………. (ajánlattevő/ közös ajánlattevő székhelye21) nevében 
kötelezettségvállalásra jogosult ………………………….. (tisztség megjelölése) 
“HungaroControl Zrt. vidéki radar és navigációs állomásainak és a budapesti székhelyen 
lévő ANS I-II-III- épületeinek villamos energia ellátása” tárgyban megindított közbeszerzési 
eljárással összefüggésben a Kbt. 40. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az 
alábbiakról nyilatkozom: 
 
1. Nyilatkozom a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontja alapján, hogy a közbeszerzés tárgyának 

alábbiakban meghatározott részeivel összefüggésben a teljesítéséhez alvállalkozót nem 
veszünk igénybe / igénybe veszünk az alábbiak szerint22: 
 

A közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő 
alvállalkozót vesz igénybe23 

 

 

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

közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben alvállalkozót nem veszünk 
igénybe/ igénybe veszünk az alábbiak szerint2425: 
 

Az ajánlattevő által a 
szerződés teljesítéséhez a 
közbeszerzés értékének 

tíz százalékát meghaladó 
mértékben igénybe 

venni kívánt 
alvállalkozó neve és címe 

A közbeszerzésnek a 
százalékos aránya26, 

amelynek teljesítésében a 
megjelölt alvállalkozó(k) 
közre fog(nak) működni 

A közbeszerzésnek az a 
része (részei), amelynek 

teljesítéséhez az 
ajánlattevő az 

alvállalkozót igénybe 
veszi 

   

   

                                                 
20 Nem kívánt rész törlendő! 
21 Nem kívánt rész törlendő! 
22 Nem kívánt rész törlendő! 
23 A táblázatot értelemszerűen csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót 
kíván igénybe venni. Amennyiben ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem kíván alvállalkozót igénybe venni, 
úgy kérjük, hogy a táblázat sorait egyenes vonallal kihúzni szíveskedjen. 
24 Nem kívánt rész törlendő! 
25 A táblázatot értelemszerűen csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót 
kíván igénybe venni. Amennyiben ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem kíván alvállalkozót igénybe venni, 
úgy kérjük, hogy a táblázat sorait egyenes vonallal kihúzni szíveskedjen. 
26 Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben az alvállalkozó a közbeszerzés értékének huszonöt 
százalékát meghaladó mértékben fog részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak 
minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. 
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Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
 

………………………………… 
cégszerű aláírás 
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6. számú melléklet 
Együttműködési megállapodás  

(minta)27  
 
……………………………………………………………….… (név, székhely) ajánlattevő és  
…………………………………………………………….…… (név, székhely) ajánlattevő 
(továbbiakban: Felek) között, 
 
A “HungaroControl Zrt. vidéki radar és navigációs állomásainak és a budapesti 
székhelyen lévő ANS I-II-III- épületeinek villamos energia ellátása” tárgyban, a Kbt. 
Második rész szerinti uniós nyílt közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő szerződés 
teljesítésével kapcsolatban - a későbbi közös ajánlattevői szerződés fontosabb tartalmi 
kérdéseiben - előzetesen - az alábbi megállapodást kötjük: 
 
 
1. Képviselet: 
A tárgyi közbeszerzési eljárásban, továbbá nyertes ajánlattevőként történő kiválasztásunk 
esetén a közös ajánlattevők teljes jogú képviseletére – a Kbt. 25. § (2) bekezdés alapján - az 
ajánlattétellel kapcsolatos valamennyi jognyilatkozat megtételére, a közös ajánlattevők teljes 
jogú képviseletére, kapcsolattartásra, az ajánlat aláírására ……………… (cégnév) részéről 
…………………. (név) (levelezési cím: …, telefon: ..., telefax: ..., e-mail cím: …) teljes joggal 
jogosult. 
 
 
2. A szerződés teljesítésének irányítása: 
A szerződés teljesítésének irányítására az alábbi megbízott személy(ek) kerül(nek) kijelölésre: 
…………………………………………...…. (cégnév) részéről: ……………………………… 
……………………………………………… (cégnév) részéről: ……………………………… 
 
 
3. Felelősség vállalás: 
Felek kijelentik, hogy az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban foglalt valamennyi 
feltételt megismerték, megértették és azokat elfogadják.  
Felek kijelentik, hogy nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség 
teljesítéséért korlátlan és egyetemleges felelősséget vállalnak az ajánlatkérő irányába. 
Tudomásul veszik, hogy a közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az 
ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be. 
 
4. Feladatmegosztás: 
A szerződés teljesítése során elvégzendő feladatok megosztása a felek között a következő: 

FELADAT  CÉG 

  

  

  

 
A Felek álláspontjukat a kijelölt megbízottak útján egyeztetik. 
 
A Felek a jelen együttműködési megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, 
véleményeltérés nélkül elfogadják és cégszerű aláírással hitelesítik. 
                                                 
27 Opcionális - csak közös ajánlattétel esetében töltendő ki! 
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Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
 
 

 
 
 

  

……………………………… 
cégszerű aláírás 

……………………………… 
cégszerű aláírás 



 

41 
 

7. számú melléklet 
 

Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okok fenn nem állásáról28 
 

“H UNGAROCONTROL ZRT. VIDÉKI RADAR ÉS NAVIGÁCIÓS ÁLLOMÁSAINAK ÉS A BUDAPESTI 

SZÉKHELYEN LÉV Ő ANS I-II-III  ÉPÜLETEINEK VILLAMOS ENERGIA ELLÁTÁSA ” 
 
Alulírott …………………………………….... (név), mint a(z) 
.......…………............…………………… (ajánlattevő megnevezése) ………………………. 
(ajánlattevő székhelye) nevében kötelezettségvállalásra jogosult ………………………….. 
(tisztség megjelölése) “HungaroControl Zrt. vidéki radar és navigációs állomásainak és a 
budapesti székhelyen lévő ANS I-II-III- épületeinek villamos energia ellátása”  tárgyban 
megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben  
 

nyilatkozom, 
 
hogy társaságunkkal szemben nem állnak fenn az alábbi kizáró okok, amelyek szerint nem 
lehet ajánlattevő, aki: 
 
56. § (1) bekezdés29: 
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 

                                                 
28 Ajánlattevők, közös ajánlattevők töltik ki, külön-külön! 
29 Magyarországi letelepedésű ajánlattevők esetében a Kbt. 56. (1) bekezdés f); i) illetve adott esetben b) 
[amennyiben a gazdasági szereplő a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 
2006. évi V. törvény értelmében nem minősül cégnek, vagy amennyiben az adott szervezet tevékenységének 
felfüggesztésére a cégbíróságon kívül más hatóság is jogosul] és c) [amennyiben a nem magánszemély gazdasági 
szereplő nem minősül cégnek] pontok kapcsán szükséges közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által 
hitelesített nyilatkozat benyújtása, a további pontok ajánlattevő választása alapján törölhetőek. 
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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 
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. 

 
 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
 

………………..……………………..… 
cégszerű aláírás30 

 
  

                                                 
30 Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevők esetében amennyiben az illetékes bíróság vagy hatóság nem 
bocsát ki a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-d); f); h) és i) továbbá e) pontja szerinti kizáró okok valamelyikének 
igazolására az illetékes bíróság vagy hatóságok nyilvántartásának kivonatát (hatósági erkölcsi bizonyítványt) vagy 
ennek hiányában bírósági vagy hatósági igazolást; vagy azok nem terjednek a kizáró okok igazolására, az illetékes 
bíróság, hatóság, kamara vagy szakmai szervezet előtt tett vagy közjegyző által hitelesített nyilatkozat benyújtása 
szükséges. 
Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevők esetében amennyiben a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja 
szerinti kizáró okok igazolására az ajánlattevő eskü alatt tett nyilatkozatának becsatolása nem lehetséges, mert 
nem ismert az érintett országban, az ajánlattevő által az illetékes bíróság, hatóság, kamara vagy szakmai szervezet 
előtt tett vagy közjegyző által hitelesített nyilatkozat benyújtása szükséges.  
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8. számú melléklet 
 

Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okok fenn nem állásáról a Kbt. 56. § (1) bekezdés  
k) pont kc) alpontja tekintetében / I. 3132 

 
“H UNGAROCONTROL ZRT. VIDÉKI RADAR ÉS NAVIGÁCIÓS ÁLLOMÁSAINAK ÉS A BUDAPESTI 

SZÉKHELYEN LÉV Ő ANS I-II-III  ÉPÜLETEINEK VILLAMOS ENERGIA ELLÁTÁSA ” 
 

1. Alulírott …………………………………….... (név), mint a(z) 
.......…………............…………………… (ajánlattevő megnevezése) 
………………………. (ajánlattevő székhelye) nevében kötelezettségvállalásra jogosult 
………………………….. (tisztség megjelölése) “HungaroControl Zrt. vidéki radar 
és navigációs állomásainak és a budapesti székhelyen lévő ANS I-II-III- 
épületeinek villamos energia ellátása” tárgyban megindított közbeszerzési eljárással 
összefüggésben nyilatkozom, hogy társaságunk, olyan társaságnak minősül, melyet 
nem jegyeznek szabályozott tőzsdén. 

 
 
Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
 

…………………………………… 
cégszerű aláírás 

 
 

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

.......…………............…………………… (ajánlattevő megnevezése) 
………………………. (ajánlattevő székhelye) nevében kötelezettségvállalásra jogosult 
………………………….. (tisztség megjelölése) “HungaroControl Zrt. vidéki radar 
és navigációs állomásainak és a budapesti székhelyen lévő ANS I-II-III- 
épületeinek villamos energia ellátása” tárgyban megindított közbeszerzési eljárással 
összefüggésben nyilatkozom, hogy társaságunk, olyan társaságnak minősül, melyet 
szabályozott tőzsdén jegyeznek. 

 
 
Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
 

…………………………………… 
cégszerű aláírás 

                                                 
31 Ajánlattevők, közös ajánlattevők töltik ki, külön-külön. 
32 Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) vagy az 1. pont, vagy a 2. pont szerinti nyilatkozatot kell megtennie, a 
cég valós adatai alapján! 
Amennyiben ajánlattevő (közös ajánlattevő) az 1. pont szerinti nyilatkozik, a 9. számú melléklet szerint is 
nyilatkoznia kell. 
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9. számú melléklet 
 

Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okok fenn nem állásáról a Kbt. 56. § (1) bekezdés  
k) pont kc) alpontja tekintetében / II. 33 34 

 
“H UNGAROCONTROL ZRT. VIDÉKI RADAR ÉS NAVIGÁCIÓS ÁLLOMÁSAINAK ÉS A BUDAPESTI 

SZÉKHELYEN LÉV Ő ANS I-II-III  ÉPÜLETEINEK VILLAMOS ENERGIA ELLÁTÁSA ” 
 

Alulírott …………………………………….... (név), mint a(z) 
.......…………............…………………… (ajánlattevő megnevezése) ………………………. 
(ajánlattevő székhelye) nevében kötelezettségvállalásra jogosult ………………………….. 
(tisztség megjelölése) “HungaroControl Zrt. vidéki radar és navigációs állomásainak és a 
budapesti székhelyen lévő ANS I-II-III- épületeinek villamos energia ellátása” tárgyban 
megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben nyilatkozom, hogy társaságunk olyan 
társaságnak minősül, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, így a pénzmosás és a 
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. 
törvény 3. § r) pontja35 szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó 
lakóhelyének bemutatása tekintetében az alábbiak szerint nyilatkozom: 
 

Valamennyi tényleges tulajdonos neve 
Valamennyi tényleges tulajdonos állandó 

lakóhelye 
  

  

  

Keltezés (helység, év hónap, nap) 
 
 
 

 
 

                                                 
33Opcionális – csak akkor kell alkalmazni, ha a 8. számú melléklet 1. pontja szerint nyilatkozott (ajánlattevőt nem 
jegyzik szabályozott tőzsdén). 
34 Ajánlattevők, közös ajánlattevők töltik ki, külön-külön.  
35 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja: r) tényleges tulajdonos: 
ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben 
közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) 
bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt 
százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a 
szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi 
előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, 
rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 
8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik, 
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 
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10. számú melléklet 
 

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 56. § (2) bekezdése alapján36 
 
“H UNGAROCONTROL ZRT. VIDÉKI RADAR ÉS NAVIGÁCIÓS ÁLLOMÁSAINAK ÉS A BUDAPESTI 

SZÉKHELYEN LÉV Ő ANS I-II-III  ÉPÜLETEINEK VILLAMOS ENERGIA ELLÁTÁSA ” 
 
Alulírott …………………………………….... (név), mint a(z) 
.......…………............…………………… (ajánlattevő megnevezése) ………………………. 
(ajánlattevő székhelye) nevében kötelezettségvállalásra jogosult ………………………….. 
(tisztség megjelölése) a Kbt. 56. § (2) bekezdése alapján “HungaroControl Zrt. vidéki radar 
és navigációs állomásainak és a budapesti székhelyen lévő ANS I-II-III- épületeinek 
villamos energia ellátása” tárgyban megindított közbeszerzési eljárásban 
 

nyilatkozom, hogy3738 
 
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. 

 
Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
 

………………..…………………… 
cégszerű aláírás 

 

                                                 
36 Ajánlattevők, közös ajánlattevők töltik ki, külön-külön! 
37 Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) vagy az „a)” pont, vagy a „b)” pont szerinti nyilatkozatot kell megtennie, 
a cég valós adatai alapján! 
38 Amennyiben ajánlattevő az „a)” pont szerint nyilatkozik, a 11. számú melléklet szerint is nyilatkoznia kell. 
Amennyiben ajánlattevő a „b) pont szerint nyilatkozik, a 11. számú melléklet szerint nem kell nyilatkoznia. 
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11. számú melléklet 
 

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 56. § (2) bekezdése tekintetében a jogi személy vagy 
személyes joga szerint jogképes szervezetek megnevezéséről39 

 
“H UNGAROCONTROL ZRT. VIDÉKI RADAR ÉS NAVIGÁCIÓS ÁLLOMÁSAINAK ÉS A BUDAPESTI 

SZÉKHELYEN LÉV Ő ANS I-II-III  ÉPÜLETEINEK VILLAMOS ENERGIA ELLÁTÁSA ” 
 
Alulírott …………………………………….... (név), mint a(z) 
.......…………............…………………… (ajánlattevő megnevezése) ………………………. 
(ajánlattevő székhelye) nevében kötelezettségvállalásra jogosult ………………………….. 
(tisztség megjelölése) a Kbt. 56. § (2) bekezdése alapján “HungaroControl Zrt. vidéki radar 
és navigációs állomásainak és a budapesti székhelyen lévő ANS I-II-III- épületeinek 
villamos energia ellátása” tárgyban megindított közbeszerzési eljárásban  
 

az alábbi nyilatkozat teszem. 
 

Az alábbiakban nevezem meg, az olyan jogi személyt vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezetet, amely társaságunkban közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni 
résszel vagy szavazati joggal rendelkezik: 
 

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. 
 
Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
 

………………..…………………… 
cégszerű aláírás 

 
  

                                                 
39 Ajánlattevők, közös ajánlattevők töltik ki, külön-külön! 
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12. számú melléklet 
 

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 58. § (3) bekezdése alapján40 
 
“H UNGAROCONTROL ZRT. VIDÉKI RADAR ÉS NAVIGÁCIÓS ÁLLOMÁSAINAK ÉS A BUDAPESTI 

SZÉKHELYEN LÉV Ő ANS I-II-III  ÉPÜLETEINEK VILLAMOS ENERGIA ELLÁTÁSA ” 
 
Alulírott …………………………………….... (név), mint a(z) 
.......…………............…………………… (ajánlattevő megnevezése) ………………………. 
(ajánlattevő székhelye) nevében kötelezettségvállalásra jogosult ………………………….. 
(tisztség megjelölése) a Kbt. 58. § (3) bekezdése alapján “HungaroControl Zrt. vidéki radar 
és navigációs állomásainak és a budapesti székhelyen lévő ANS I-II-III- épületeinek 
villamos energia ellátása” tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben  
 

nyilatkozom, 
 

hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró 
okok hatálya alá eső alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolására igénybe vett szervezet 
sem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá. 
 
Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
 

………………..…………………… 
cégszerű aláírás 

 
 

  

                                                 
40 Ajánlattevők, közös ajánlattevők töltik ki, külön-külön! 
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13. számú melléklet 
 

A külföldi letelepedésű (székhelyű) ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 56. § (1) bekezdése 
szerinti kizáró okok igazolásáról41 

 
“H UNGAROCONTROL ZRT. VIDÉKI RADAR ÉS NAVIGÁCIÓS ÁLLOMÁSAINAK ÉS A BUDAPESTI 

SZÉKHELYEN LÉV Ő ANS I-II-III  ÉPÜLETEINEK VILLAMOS ENERGIA ELLÁTÁSA ” 
 
Alulírott …………………………………….... (név), mint a(z) 
.......…………............…………………… (ajánlattevő megnevezése) ………………………. 
(ajánlattevő székhelye) nevében kötelezettségvállalásra jogosult ………………………….. 
(tisztség megjelölése) “HungaroControl Zrt. vidéki radar és navigációs állomásainak és a 
budapesti székhelyen lévő ANS I-II-III- épületeinek villamos energia ellátása” tárgyban 
megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben  
 

nyilatkozom, 
 
hogy a Kbt. 56. § (1) bekezdésének a)-k) pontjai szerinti kizáró okok fenn nem állását az alábbi 
– mellékletként csatolt42 –  igazolásokkal igazolom: 

 

A Kbt. 56. § (1) 
bekezdésének alábbi 

pontjában meghatározott 
kizáró ok tekintetében 

Nyilvántartó szervezet, hatóság 
megnevezése 

(* vagy kibocsátó szervezet, hatóság  és 
eskü alatt tett nyilatkozat hiányában azon 
illetékes bíróság, hatóság, kamara vagy 

közjegyző vagy szakmai szervezet 
megnevezése, amely előtt az 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   

 
* Amennyiben az illetékes bíróság vagy hatóság nem bocsát ki a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-d); 
f); h) és i) továbbá e) pontja szerinti kizáró okok valamelyikének igazolására az illetékes 
bíróság vagy hatóságok nyilvántartásának kivonatát (hatósági erkölcsi bizonyítványt) vagy 

                                                 
41 Opcionális - ezt a nyilatkozatot csak külföldi letelepedésű (székhelyű) ajánlattevőnek kell kitöltenie és 
benyújtaniuk – amennyiben vannak. 
42 Kérjük, a nyilatkozat után csatolja az említett igazolásokat felelős magyar fordításban. 
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ennek hiányában bírósági vagy hatósági igazolást, vagy azok nem terjednek a kizáró okok 
igazolására,  az illetékes bíróság, hatóság, kamara vagy szakmai szervezet előtt tett vagy 
közjegyző által hitelesített nyilatkozat benyújtása szükséges. 
 
Amennyiben a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti kizáró okok igazolására az 
ajánlattevő eskü alatt tett nyilatkozatának becsatolása nem lehetséges, mert nem ismert az 
érintett országban, az ajánlattevő által az illetékes bíróság, hatóság, kamara vagy szakmai 
szervezet előtt tett vagy közjegyző által hitelesített nyilatkozat benyújtása szükséges.  
 
Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 
………………..…………………… 

cégszerű aláírás 
  



 

50 
 

14. számú melléklet 
 

Nyilatkozat változásbejegyzési eljárásról43 
 
“H UNGAROCONTROL ZRT. VIDÉKI RADAR ÉS NAVIGÁCIÓS ÁLLOMÁSAINAK ÉS A BUDAPESTI 

SZÉKHELYEN LÉV Ő ANS I-II-III  ÉPÜLETEINEK VILLAMOS ENERGIA ELLÁTÁSA ” 
 
Alulírott …………………………………….... (név), mint a(z) 
.......…………............…………………… (ajánlattevő / közös ajánlattevő megnevezése44) 
………………………. (ajánlattevő / közös ajánlattevő székhelye45) nevében 
kötelezettségvállalásra jogosult ………………………….. (tisztség megjelölése) 
“HungaroControl Zrt. vidéki radar és navigációs állomásainak és a budapesti székhelyen 
lévő ANS I-II-III- épületeinek villamos energia ellátása”  tárgyban megindított 
közbeszerzési eljárás vonatkozásában 

 
nyilatkozom, hogy 

 
a) változásbejegyzési eljárás társaságunkkal szemben nincs folyamatban. 
b) társaságunkkal szemben változásbejegyzési eljárás van folyamatban, melyre vonatkozóan 

csatoljuk a cégbírósághoz (vagy ajánlattevő országában a cégváltozás bejegyzési jogköröket 
gyakorló szervhez) benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a 
cégbíróság által megküldött igazolást egyszerű másolati példányban. 

 
Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
 

………………..…………………… 
cégszerű aláírás 

 
  
  

                                                 
43 Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) vagy az „a)” pont, vagy a „b)” pont szerinti nyilatkozatot kell megtennie, 
a cég valós adatai alapján. Nem kíván részt törlendő! 
44 Nem kívánt rész törlendő! 
45 Nem kívánt rész törlendő! 
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15. számú melléklet 
 

Nyilatkozat nettó árbevételről 
(a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltaknak 

megfelelően) 
 
“H UNGAROCONTROL ZRT. VIDÉKI RADAR ÉS NAVIGÁCIÓS ÁLLOMÁSAINAK ÉS A BUDAPESTI 

SZÉKHELYEN LÉV Ő ANS I-II-III  ÉPÜLETEINEK VILLAMOS ENERGIA ELLÁTÁSA ” 
 
Alulírott …………………………………….... (név), mint a(z) 
.......…………............…………………… (ajánlattevő / közös ajánlattevő / kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezet megnevezése46) ………………………. (ajánlattevő / közös 
ajánlattevő / kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet székhelye47) nevében 
kötelezettségvállalásra jogosult ………………………….. (tisztség megjelölése) 
“HungaroControl Zrt. vidéki radar és navigációs állomásainak és a budapesti székhelyen 
lévő ANS I-II-III- épületeinek villamos energia ellátása” tárgyban megindított közbeszerzési 
eljárással összefüggésben nyilatkozom, hogy az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 
három üzleti évben társaságunk közbeszerzés tárgyából származó árbevétele az alábbiak szerint 
alakult: 
 

P1). alkalmassági 
feltétel 

…. év 
(nettó Ft) 

…. év (nettó 
Ft) 

... év (nettó 
Ft) 

Összesen (nettó 
Ft) 

Közbeszerzés 
tárgyából származó 
- általános forgalmi 
adó nélkül 
számított - 
árbevétel 

    

 
Keltezés (helység, év hónap, nap) 
 

………………..…………………… 
cégszerű aláírás 

 
 

                                                 
46 Nem kívánt rész törlendő! 
47 Nem kívánt rész törlendő! 
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16. számú melléklet 
Nyilatkozat referenciákról 

 
“H UNGAROCONTROL ZRT. VIDÉKI RADAR ÉS NAVIGÁCIÓS ÁLLOMÁSAINAK ÉS A BUDAPESTI 

SZÉKHELYEN LÉV Ő ANS I-II-III  ÉPÜLETEINEK VILLAMOS ENERGIA ELLÁTÁSA ” 
 

Alulírott ………………..………. (képviseli: …………………………………….) mint 
ajánlattevő / közös ajánlattevő / kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet48 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. § (1) bekezdés a) 
pontjában foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy az eljárást megindító felhívás feladásától 
visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) végzett legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti 
referenciáink az alábbiak voltak: 
 
M1) alkalmassági feltétel igazolása: 

a) legalább 1 db olyan referencia amely összesen legalább 5 megyére (közigazgatási 
egységre) kiterjedő fogyasztási hellyel rendelkező fogyasztónak értékesített 
villamosenergia szállításáról szól, és ezen fogyasztó részére legalább évi nettó 
150.000.000,- Ft értékű villamosenergiát értékesített, 

� teljesítés ideje (év/hónap/nap)  

� teljesítés helye,  

� szállítás tárgya, a tevékenység 
bemutatása olyan részletességgel, hogy 
abból az alkalmassági feltételeknek 
történő megfelelés egyértelműen 
megállapítható legyen; 

 

� az ellenszolgáltatás nettó összege és a 
korábbi szállítás mennyiségére utaló 
más adat megjelölése, 

 

� a szerződést kötő másik fél 
megnevezése, valamint a részéről 
információt adó személy neve és 
telefonszáma, 

 

� a szerződést kötő másik félnek a 
munkára vonatkozó minősítése, 
nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az 
előírásoknak és a szerződésnek 
megfelelően történt-e, 

 

b) legalább 1 db, legalább 3.900.000,- kWh/év mennyiségű, fogyasztónak értékesített 
villamos energia szállításáról szóló referencia. 

� teljesítés ideje (év/hónap/nap)  

� teljesítés helye,  

� szállítás tárgya, a tevékenység 
bemutatása olyan részletességgel, hogy 
abból az alkalmassági feltételeknek 
történő megfelelés egyértelműen 
megállapítható legyen; 

 

                                                 
48 Nem kívánt rész törlendő! 
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� az ellenszolgáltatás nettó összege és a 
korábbi szállítás mennyiségére utaló 
más adat megjelölése, 

 

� a szerződést kötő másik fél 
megnevezése, valamint a részéről 
információt adó személy neve és 
telefonszáma, 

 

� a szerződést kötő másik félnek a 
munkára vonatkozó minősítése, 
nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az 
előírásoknak és a szerződésnek 
megfelelően történt-e, 

 

 
 
Keltezés (helység, év hónap, nap) 
 
 
 
A táblázat szükség szerint sokszorozható. 
 
 

……………………………… 
cégszerű aláírás 
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17. számú melléklet 

Referenciaigazolás 49 
(minta) 

 
 
 

Alulírott ……….... mint a ……………50 cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy 
társaságunk és a(z)……………51 között szerződés jött létre. 
 
A szerződés (szállítás) tárgya52:  
 
 
Az ellenszolgáltatás nettó összege: 
 
 
A szerződés teljesítésének helye: 
 
 
A szerződés teljesítésének ideje (év, hónap, nap):  
 
 
A referenciaigazolást kiadó neve, elérhetősége (telefonszáma):  
 
 
Ezúton igazolom, hogy a(z) ……………………………………………………..53 a teljesítést 
az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően látta el. 
 
Jelen igazolást közbeszerzési eljárásban való ajánlattétel céljából adom ki. 
 
Kelt:  
 

……………………………… 
cégszerű aláírás 

 
 
 

                                                 
49 Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdésben 
foglaltakkal összhangban a 16. számú mellékletben megjelölt referenciára vonatkozóan csak akkor kell a 
szerződést kötő másik fél által kiadott vagy aláírt igazolást csatolni, ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 6. § (1) 
bekezdésének a)-c) pontja szerinti szervezet; egyéb szervezetek esetében elegendő az ajánlattevő / alkalmasság 
igazolásban részt vevő más szervezet nyilatkozata a 16. számú melléklet szerint. 
50 Referenciát adó cég neve és székhelye 
51 Ajánlattevő cég neve és székhelye 
52 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. 
53 Ajánlattevő cég neve 
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18. számú melléklet 
 

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdése szerint más szervezet 
kapacitására történő támaszkodásról54 

 
“H UNGAROCONTROL ZRT. VIDÉKI RADAR ÉS NAVIGÁCIÓS ÁLLOMÁSAINAK ÉS A BUDAPESTI 

SZÉKHELYEN LÉV Ő ANS I-II-III  ÉPÜLETEINEK VILLAMOS ENERGIA ELLÁTÁSA ” 
 
Alulírott …………………………………….... (név), mint a(z) 
.......…………............…………………… (ajánlattevő / közös ajánlattevő megnevezése55) 
………………………. (ajánlattevő / közös ajánlattevő székhelye56) nevében 
kötelezettségvállalásra jogosult ………………………….. (tisztség megjelölése) 
“HungaroControl Zrt. vidéki radar és navigációs állomásainak és a budapesti székhelyen 
lévő ANS I-II-III- épületeinek villamos energia ellátása”  tárgyban megindított közbeszerzési 
eljárással összefüggésben nyilatkozom, hogy az előírt alkalmassági követelményeknek történő 
megfeleléshez más szervezet(ek) (vagy személy(ek)) kapacitására támaszkodunk.  
 

Az eljárást megindító felhívás vonatkozó 
pontja, azon alkalmassági minimum 

követelmény megjelölése, melynek történő 
megfelelés igazolása érdekében az ajánlattevő 

ezen szervezet erőforrásaira támaszkodik 

Az ajánlattevő részére kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezet 

neve, székhelye57 

P1) alkalmassági feltétel 
(árbevétel) 

 

M1) alkalmassági feltétel 
(referencia) 

 

 
Továbbá nyilatkozom a Kbt. 55. § (6) pontja alapján, hogy az alkalmasság igazolása során a 
Kbt. 55. § (5) bekezdés szerint már szervezet kapacitására az alábbiak szerint támaszkodunk:58  
 
a) Nyilatkozom, 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 (ilyen nyilatkozatnak tekintendő az 
is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került): 
 

Ajánlattevő részére kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezet neve, 

székhelye 
Igénybevétel módja: 

  

  

 
vagy 

                                                 
54 Opcionális - Amennyiben az ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva felel 
meg az előírt alkalmassági követelményeknek. 
55 Nem kívánt rész törlendő! 
56 Nem kívánt rész törlendő! 
57 A táblázatot csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek történő megfelelés 
érdekében bármely más szervezet (személy) kapacitására támaszkodva felel meg. A táblázat sorai szükség szerint 
bővíthetők. 
58 Ajánlattevő választása szerint választható az a), vagy b) vagy c) pont – a nem releváns rész törlendő/áthúzandó! 
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b) Nyilatkozom, hogy az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy 
építési beruházások teljesítésére vonatkozik.  
 
Az alábbiak szerint nyilatkozom arról, hogy milyen módon vonjuk be a teljesítés során azt a 
szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználunk, amely lehetővé teszi 
e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során. 
 

Ajánlattevő részére kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezet neve, 

székhelye 

A mód, ahogy a szerződés teljesítése 
során a szervezet szakmai tapasztalata 

felhasználásra kerül 
  

  

 
vagy 

 
c) Nyilatkozom a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során – az a) pontban foglalt 
esetektől eltérően –, hogy az ajánlatunkban benyújtjuk az alkalmasság igazolásában részt vevő 
más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezetet a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint 
kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás 
teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. 59 
Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
 

…………………………………… 
cégszerű aláírás 

 
  

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

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozata a Kbt. 55. § (6) bekezdés c) 
pontja alapján60 

 
“H UNGAROCONTROL ZRT. VIDÉKI RADAR ÉS NAVIGÁCIÓS ÁLLOMÁSAINAK ÉS A BUDAPESTI 

SZÉKHELYEN LÉV Ő ANS I-II-III  ÉPÜLETEINEK VILLAMOS ENERGIA ELLÁTÁSA ” 
 

Alulírott …………………………………….... (név), mint a gazdasági és pénzügyi 
alkalmasság igazolásában részt vevő ……………………………………..61 kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezet kötelezettségvállalásra jogosult ………………………….. 
(tisztség megjelölése) “HungaroControl Zrt. vidéki radar és navigációs állomásainak és a 
budapesti székhelyen lévő ANS I-II-III- épületeinek villamos energia ellátása” tárgyban 
megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben  
 

nyilatkozom, 
 
hogy a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felelek az ajánlatkérőt az ajánlattevő 
teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. 
 
Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
 
 

………………….……….……… 
kapacitásait rendelkezésre bocsátó 

szervezet cégszerű aláírása 
 

                                                 
60 Opcionális - Amennyiben az ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva felel 
meg az előírt alkalmassági követelményeknek, és a 18. számú mellékletben a Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pont 
szerint nyilatkozott. 
61 Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet megnevezése, székhelye. 
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20. számú melléklet 
 

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozata a Kbt. 55. § (5) bekezdése 
alapján62 

 
“H UNGAROCONTROL ZRT. VIDÉKI RADAR ÉS NAVIGÁCIÓS ÁLLOMÁSAINAK ÉS A BUDAPESTI 

SZÉKHELYEN LÉV Ő ANS I-II-III  ÉPÜLETEINEK VILLAMOS ENERGIA ELLÁTÁSA ” 
 
Alulírott …………………………………….... (név), mint a 
……………………………………..63 kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet 
kötelezettségvállalásra jogosult ………………………….. (tisztség megjelölése) 
“HungaroControl Zrt. vidéki radar és navigációs állomásainak és a budapesti székhelyen 
lévő ANS I-II-III- épületeinek villamos energia ellátása” tárgyban megindított közbeszerzési 
eljárással összefüggésben büntetőjogi felelősségem tudatában ezennel kijelentem, hogy a fenti 
közbeszerzési eljárás 
− eljárást megindító felhívás III.2.2) pontjának P1) alpontjában64 meghatározott pénzügyi és 

gazdasági alkalmassági követelménynek, illetve  
− az eljárást megindító felhívás III.2.3) pontjának M1) alpontjában65 meghatározott műszaki 

és szakmai alkalmassági követelménynek 
a Szervezet megfelel, és ennek igazolására az ajánlattevővel kapcsolatban előírt igazolási 
módokkal azonos módon igazoljuk, hogy alkalmasak vagyunk a szerződés teljesítésére, azaz az 
eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjában előírt igazolásokat és/vagy nyilatkozatokat 
csatoljuk.66 
 
Tudomásul vesszük és hozzájárulunk, hogy a(z) ……………………………….. (név, 
székhely) mint az eljárásban ajánlatot benyújtó ajánlattevő  az Eljárást megindító felhívás 
III.2.2) pontjának P1) alpontjában67 illetve az Eljárást megindító felhívás II.2.3) M1) 
alpontjában68 előírt alkalmassági követelmény(ek)nek történő megfelelés igazolása érdekében 
Szervezetünk kapacitásaira,  mint a Kbt. 55. § (5) bekezdésében meghatározott, más szervezet 
(személy) kapacitására támaszkodjon. 
 
A Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján továbbá kijelentjük, hogy ezen – a szerződés teljesítéséhez 
szükséges – erőforrások a szerződés teljesítésének időtartama alatt rendelkezésre fognak állni, 
továbbá kötelezzük magunkat arra, hogy ezen erőforrásokat a szerződés teljesítésének 
időtartama alatt az ajánlattevő rendelkezésére bocsátjuk a következő erőforrásokat az alábbi 
módon: 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

…..……………………….……… 
kapacitásait rendelkezésre bocsátó 

szervezet cégszerű aláírása 

                                                 
62 Opcionális - Amennyiben az ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva felel 
meg az előírt alkalmassági követelményeknek. 
63 Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet megnevezése, székhelye. 
64 Nem kívánt pont(ok) törlendő(k). 
65 Nem kívánt pont(ok) törlendő(k). 
66 A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az ajánlattevőre előírt igazolási módokkal azonos módon köteles 
igazolni az ajánlatban az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. 
67 Nem kívánt pont(ok) törlendő(k). 
68 Nem kívánt pont(ok) törlendő(k). 
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21. számú melléklet 
 

Nyilatkozat az eljárást megindító felhívás VI.3.17. pontjában foglaltak alapján 
 
“H UNGAROCONTROL ZRT. VIDÉKI RADAR ÉS NAVIGÁCIÓS ÁLLOMÁSAINAK ÉS A BUDAPESTI 

SZÉKHELYEN LÉV Ő ANS I-II-III  ÉPÜLETEINEK VILLAMOS ENERGIA ELLÁTÁSA ” 
 
 
Alulírott …………………………………….... (név), mint a(z) 
.......…………............…………………… (ajánlattevő / közös ajánlattevő megnevezése69) 
………………………. (ajánlattevő / közös ajánlattevő székhelye70) nevében 
kötelezettségvállalásra jogosult ………………………….. (tisztség megjelölése) 
“HungaroControl Zrt. vidéki radar és navigációs állomásainak és a budapesti székhelyen 
lévő ANS I-II-III- épületeinek villamos energia ellátása” tárgyban megindított közbeszerzési 
eljárással összefüggésben, az eljárást megindító felhívás VI.3.17. pontjában foglaltaknak 
megfelelően ezennel felelősségem tudatában 

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

 
hogy a HungaroControl Zrt. (1185 Budapest, Igló u. 33-35.) mint ajánlatkérő által a 
“HungaroControl Zrt. vidéki radar és navigációs állomásainak és a budapesti székhelyen 
lévő ANS I-II-III- épületeinek villamos energia ellátása” tárgyban indított, nyílt 
közbeszerzési eljárásban amennyiben mint nyertes ajánlattevő(k) kihirdetésre kerülünk a 
szerződés teljesítésének időtartama alatt legalább a műszaki leírásban meghatározott villamos 
energia mennyiség a rendelkezésünkre fog állni. 
 
 
Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
 
 
 

……………………………… 
cégszerű aláírás 

 

                                                 
69 Nem kívánt rész törlendő! 
70 Nem kívánt rész törlendő! 
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22. számú melléklet 
Titoktartási nyilatkozat 

 
“H UNGAROCONTROL ZRT. VIDÉKI RADAR ÉS NAVIGÁCIÓS ÁLLOMÁSAINAK ÉS A BUDAPESTI 

SZÉKHELYEN LÉV Ő ANS I-II-III  ÉPÜLETEINEK VILLAMOS ENERGIA ELLÁTÁSA ” 
 
Alulírott ………………………………………. (képviseli: …………………………..), mint 
ajánlattevő a HungaroControl Zrt. ajánlatkérő “HungaroControl Zrt. vidéki radar és 
navigációs állomásainak és a budapesti székhelyen lévő ANS I-II-III- épületeinek villamos 
energia ellátása”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 az ajánlattétel során az általam képviselt cég és az ajánlatba bevont 
közreműködők azokat bárminemű, az ajánlattétellel 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 
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23. számú melléklet 
Regisztrációs adatlap71 

 
“H UNGAROCONTROL ZRT. VIDÉKI RADAR ÉS NAVIGÁCIÓS ÁLLOMÁSAINAK ÉS A BUDAPESTI 

SZÉKHELYEN LÉV Ő ANS I-II-III  ÉPÜLETEINEK VILLAMOS ENERGIA ELLÁTÁSA ” 
 
Alulírott ………………………………………, ezen visszaigazolás megküldésével igazolom, 
hogy a HungaroControl Zrt. (1185 Budapest, Igló utca 33-35.), mint ajánlatkérő által indított 
“HungaroControl Zrt. vidéki radar és navigációs állomásainak és a budapesti székhelyen 
lévő ANS I-II-III- épületeinek villamos energia ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárásban az 
Ajánlati dokumentációt az ajánlatkérő honlapjáról 2015. év. ……………. hó … napján 
letöltöttem. 
 
Tudomásul veszem, hogy a letöltött dokumentáció tartalma üzleti titokként kezelendő, csak a 
meghirdetett eljárás ajánlatának összeállításához használható fel, minden egyéb felhasználás 
jogszerűtlen és az Ajánlatkérő kifejezetten megtiltja. 
 
Ajánlattevő adatai: 
 

Cég neve:  

Cég székhelye:  

Az eljárásban illetékes személy neve:  

Levelezési címe:  

Telefonszáma:  

Fax száma:  

E-mail címe:  

 
Kelt:  
 
 

……………………………… 
cégszerű aláírás 

 
 

                                                 
71 Amennyiben az Ajánlati Dokumentációt elektronikus úton letöltötte, kérjük, hogy jelen regisztrációs adatlapot 
kitöltve és cégszerűen aláírva az ajánlatkérő nevében eljáró személy részére haladéktalanul küldje meg az 
anita.mirko@chsh.hu e-mail címre, vagy a (+36 1) 457-8041 telefax számra Mirkó Anita nevére címezve! 
Az érvényes ajánlattétel feltétele a visszaigazolás megküldése! 
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 24. számú melléklet 
 

Villamosenergia-vásárlási szerződés 
 
 

Külön .pdf mellékletben csatolva. 


