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1. Bevezetés, az eljárás általános feltételei 

Ajánlatkérő nevében eljáró személynek jelen közbeszerzési dokumentum kiadásával az a 

célja, hogy a versenysemlegesség lehető legteljesebb biztosításával lehetővé tegye a 

részvételre jelentkező részére a megfelelő részvételi jelentkezés elkészítését. Ezen cél elérése 

érdekében a jelen közbeszerzési dokumentum – megfelelően csoportosítva, akár ismételve is 

– tartalmazza azokat az adatokat és tényeket, amelyek elősegíthetik a megfelelő részvételi 

jelentkezés elkészítését. 

 

Részvételre jelentkező részvételi jelentkezése benyújtásával teljes egészében elfogadja a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban:„Kbt.”) előírásai szerint 

ezen közbeszerzési eljáráshoz elkészített részvételi felhívás és dokumentáció (továbbiakban 

együtt: „közbeszerzési dokumentum”) összes feltételét a részvételi jelentkezés benyújtásának 

alapjául. 

 

2. Kiegészítő tájékoztatás, helyszíni bejárás 

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

– a Kbt. 56. §-ában továbbá a Kbt. 114. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a 

megfelelő részvételi jelentkezés elkészítése érdekében a közbeszerzési dokumentumban 

foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérő 

nevében eljáró személytől (Szterényi Ügyvédi Iroda), dr. Szterényi Sándor / Mirkó Anita). 

 

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

megadja. 

 

A kiegészítő tájékoztatás kérést: 

• fax útján a +36 14578041 telefax számra és elektronikus úton (e-mail) szerkeszthető 

formában (pl. Microsoft Office Word formátumban) az anita.mirko@chsh.hu címre 

vagy 

• elektronikus úton – figyelemmel a Kbt. 41. § (4) bekezdésben foglaltakra – az 

anita.mirko@chsh.hu címre 

kell megküldeni, a levél tárgyában feltüntetve a következő szöveget: „Kiegészítő 

tájékoztatás kérés”. 
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Ajánlatkérő a részvételre jelentkezőktől kiegészítő tájékoztatás körében érkező kérdéseket és 

a kérdésekre adott válaszokat a honlapján (http://kozadat.hungarocontrol.hu/kozbeszerzes) az 

eljárás megnevezése alatt teszi közé. 

 

A gazdasági szereplő felelőssége, hogy a szervezeti egységén belül a kiegészítő tájékoztatás 

időben az arra jogosulthoz kerüljön. 

 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az előzőek szerint írásban feltett kérdés(ek)re adott 

válasz(oka)t tartalmazó tájékoztatás a közbeszerzési dokumentum szerves részét képezi, a 

tájékoztatásban rögzítettek részvételi jelentkezésbe történő beépítése valamennyi részvételre 

jelentkező számára kötelező. A részvételre jelentkező köteles a részvételi jelentkezésben 

külön nyilatkozatban feltüntetni, hogy a részvételi jelentkezése elkészítése során a kiegészítő 

tájékoztatásokat figyelembe vette (3. 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. 

 

Ajánlatkér ő az ajánlattételi szakaszban helyszíni bejárás tart. 

 

3. Teljesség és pontosság 

A gazdasági szereplő felelős azért, hogy ellenőrizze az iratok teljes átvételét.  

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

jelentkező elmulasztotta az iratok valamely részének átvételét. 

 

4. Kapcsolattartás 

A felolvasólapon kapcsolattartóként feltüntetett személlyel közöltek a részvételre jelentkező, 

illetőleg közös jelentkezés esetén a közös részvételre jelentkezők mindegyike vonatkozásában 

joghatályos közlésnek minősülnek. Az eljárás bármely szakaszában a kapcsolattartónál 

megjelölt faxszámra vagy e-mail címre küldött bármilyen üzenet, dokumentum a sikeres 

elküldés visszaigazolásának pillanatában a részvételre jelentkező, illetőleg közös részvételi 

jelentkezés esetén valamennyi közös részvételre jelentkező részére joghatályosan 

kézbesítettnek tekintendő.  
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A kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változást írásban kell az 

Ajánlatkérőnek bejelenteni. Az ajánlatkérő kizárólag a nyilatkozat eredeti példányának 

kézhezvételét követően köteles a kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező 

változást figyelembe venni. 

 

A Kbt. 35. § (2) bekezdése alapján a közös részvételre jelentkezők kötelesek maguk közül 

egy, a közbeszerzési eljárásban a közös részvételre jelentkezők nevében eljárni jogosult 

képviselőt megjelölni. 

 

A Kbt. 35. § (4) bekezdése alapján ahol e törvény az ajánlatkérő számára a részvételre 

jelentkezők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő tájékoztatás megadása [Kbt. 56. §], a 

hiánypótlás [Kbt. 71. §], a felvilágosítás [Kbt. 71. §] és indokolás [Kbt. 72. §] kérése esetében 

az ajánlatkérő a közös részvételre jelentkezőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve 

felhívását a Kbt. 35. § (2) bekezdés szerinti képviselőnek küldi meg. 

 

5. Részvételi jelentkezés költségei 

A részvételi jelentkezés elkészítésével, illetve benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes 

költség a részvételre jelentkező terheli. A részvételre jelentkezőnek nincs joga semmilyen, a 

közbeszerzési dokumentumban kifejezetten megadott jogcímen kívül, egyéb – így különösen 

anyagi – igény érvényesítésére. A közbeszerzési eljárás eredményes, vagy eredménytelen 

befejezésétől függetlenül az ajánlatkérővel és az eljáróval szemben ezen költségekkel 

kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye.  

Az ajánlatkérő kifejezetten nyilatkozik, hogy a részvételi jelentkezés elkészítésével 

kapcsolatosan semmiféle – esetleges jövőbeni – térítésre nem kötelezhető. 

 

6. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek 

A részvételi felhívás 11. pontjában részletezettek szerint. 

 

7. A kizáró okok fenn nem állásának igazolása 

Részvételre jelentkezőnek a részvételi felhívás 15. pontjában meghatározottak szerint kell 

igazolnia a kizáró okok fenn nem állását. 
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8. Alkalmasság igazolása 

Részvételre jelentkezőnek a részvételi felhívás 16-17. pontjában meghatározottak szerint kell 

igazolnia alkalmasságát. 

 

9. Formai követelmények: 

A részvételi jelentkezés benyújtása kapcsán: 

• Részvételi jelentkezés eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a 

csomót matricával a részvételi jelentkezés első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a 

matricát le kell bélyegezni, vagy a részvételre jelentkező részéről erre jogosultnak 

alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán 

legyen, másik része pedig az részvételi jelentkezés lapján. 

• Részvételi jelentkezés oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. 

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

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

lehet számozni. Ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes 

oldalaknál a /A, /B oldalszám) is köteles elfogadni, ha a tartalomjegyzékben az 

egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen 

lehet hivatkozni.  

• Részvételi jelentkezésnek az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely 

alapján a részvételi jelentkezésben szereplő dokumentumok oldalszám alapján 

megtalálhatóak (1. számú melléklet). 

• Részvételre jelentkezőnek a közbeszerzési dokumentumban tudomására jutott 

információk figyelembevételével kell részvételi jelentkezését elkészítenie és 

benyújtania 1 eredeti példányban és egy – a papír alapú példánnyal mindenben 

megegyező – elektronikus másolati példányban (CD/DVD, pendrive), amely 

tartalmazza a papír alapon benyújtott részvételi jelentkezést jelszó nélkül olvasható, 

de nem módosítható .pdf fájlformátumban. 

Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezőt arra, hogy a részvételi jelentkezésben 

nyilatkozzanak az elektronikus adathordozón benyújtott részvételi jelentkezés papír 

alapú (eredeti) részvételi jelentkezésével történő egyezőségéről (3. számú 

melléklet). 

• A részvételi jelentkezésben lévő, minden – a részvételre jelentkező vagy 

alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolásában közreműködő szervezet (vagy 
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személy) által készített – dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az 

adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy 

személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.  

• A részvételi jelentkezés minden olyan oldalát, amelyen – a jelentkezés beadása előtt 

– módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy 

személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. 

• Amennyiben a jelentkezés példánya több elkülönülő részből áll, egyértelműen 

jelölni kell a kötetek számát. 

• A részvételi jelentkezést becsomagolt állapotban kell benyújtani, a csomagolásnak 

biztosítani kell a következőket: 

• a részvételi jelentkezés egyes példányai együtt maradjanak (papír alapú 

részvételi jelentkezés + elektronikus adathordozó) 

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

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

• a csomagolás külső felületén megjelölhetőek legyenek a következő pontban 

felsorolt adatok, 

• a részvételi jelentkezést tartalmazó csomagon fel kell tüntetni az alábbi adatokat 

és feliratokat:  

Részvételi jelentkezés – „2018. június 1. – 2019. május 31. időszakra 

vonatkozó All Risks vagyon-és üzemszünetbiztosítás beszerzése a 

HungaroControl Zrt. részére” 

Továbbá:  

Nem bontható fel a részvételi határidő lejárta előtt! 

• Amennyiben a részvételi jelentkezés papír alapú példánya és az elektronikus 

adathordozón beadott példánya között eltérés van, úgy az eredeti, papír alapú 

példány szerint kerül értékelésre részvételi jelentkezés, ajánlatkérő azt tekinti 

irányadónak. 

• A részvételi jelentkezés ne tartalmazzon semmilyen olyan anyagot, amelyet az 

ajánlatkérő nem kért be (pl. prospektus, reklámanyag, stb.). Amennyiben a 

részvételre jelentkező ilyen jellegű anyagokat is be kíván nyújtani, úgy ezeket – ha 

benyújtását feltétlenül szükségesnek tartja – lehetőleg a részvételi jelentkezéstől 

elkülönítve csatolja. 
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Az ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkező figyelmét a Kbt. 48. § (1)-(5) bekezdésében 

foglaltakra, amelyek szerint: 

1. Az e törvényben meghatározott határidők tekintetében a napokban, hónapokban vagy 

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

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

adó cselekmény vagy egyéb körülmény esik.  

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

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

a hónap utolsó napján. 

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

legközelebbi munkanapon jár le. 

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

illetve a felhívás közvetlen megküldését követő napon kezdődik. 

5. A Kbt. 48. § (1)-(3) bekezdést az ajánlati kötöttség és a Kbt. 131. § (6) bekezdése 

szerinti időtartam számítása során is alkalmazni kell. 

 

A részvételi határidő lejártát követően érkezett részvételi jelentkezést az ajánlatkérő a Kbt. 73. 

§ (1) bekezdés a) pontja alapján érvénytelennek tekinti.  

 

A határidő után beérkezett részvételi jelentkezés benyújtásáról jegyzőkönyvet vesz fel, és azt 

az összes - beleértve az elkésett – részvételre jelentkezőnek megküldi (Kbt. 68. § (6) 

bekezdés). 

 

10. Részvételi jelentkezés felbontása 

Ajánlatkérő a részvételi jelentkezést a részvételi határidő lejártának időpontjában a részvételi 

felhívás 21. pontjában meghatározott időben és helyen bontja fel. 

 

11. Részvételi jelentkezés érvényességének vizsgálata 

A részvételi jelentkezés érvénytelen ha (Kbt. 73. § (1)):  

a) azt a részvételi határidő lejárta után nyújtották be; 

b) a részvételre jelentkezőt az eljárásból kizárták; 

c) ha a részvételre jelentkező alvállalkozója, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő 

szervezet a 62. § (1) bekezdés i) pontja, vagy az adott eljárásban felmerült magatartása 

alapján j) pontja szerinti kizáró ok miatt kizárásra került; 
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d) a részvételre jelentkező nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági 

követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a követelményeknek való 

megfelelést; 

e) egyéb módon nem felel meg a részvételi felhívásban és a közbeszerzési 

dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem 

értve a részvételi jelentkezés ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; 

f) a részvételre jelentkező  

fa) valamely adatot a 44. § (2)-(3) bekezdésébe ütköző módon minősít üzleti titoknak és 

ezt az ajánlatkérő hiánypótlási felhívását követően sem javítja; vagy 

fb) a 44. § (1) bekezdése szerinti indokolás a hiánypótlást követően sem megfelelő. 

 

A Kbt. 73. § (1) bekezdésben foglaltakon túl a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha a 

részvételre jelentkező ajánlatot tesz [Kbt. 73. § (3)]. 

 

12. Részvételre jelentkező kizárása 

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

az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki (Kbt. 74. § (1)) 

a) a kizáró okok [Kbt. 62. §, és ha az ajánlatkérő előírta Kbt. 63. §] hatálya alá tartozik; 

b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. 

 

Az ajánlatkérő kizárhatja az eljárásból 

• azt a részvételre jelentkezőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [Kbt. 2. § 

(5) bekezdés], 

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

nemzeti elbánást nyújtani [Kbt. 2. § (5) bekezdés]. 

 

13. A bírálat folyamata 

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

jelentkezések megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 

meghatározott feltételeknek.  

 

Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely részvételi jelentkezés érvénytelen, és hogy 

van-e olyan gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni.  
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Az ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelmények, a kizáró okok előzetes 

ellenőrzésére köteles a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot elfogadni, valamint 

minden egyéb tekintetben a részvételi jelentkezés megfelelőségét ellenőrizni, szükség szerint 

a 71-72. § szerinti bírálati cselekményeket elvégezni. (Kbt. 69. § (2) bekezdés) 

 

Ha az ajánlatkérőnek a részvételi jelentkezések bírálata során alapos kétsége merül fel 

valamely gazdasági szereplő nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan, bármikor öt 

munkanapos határidő tűzésével kérheti az érintett részvételre jelentkezőt, hogy nyújtsa be az 

igazolásokat. 

 

14. Ajánlat értékelése, tájékoztatásul az eljárás ajánlattételi szakaszához 

Ajánlatkérő az ajánlatokat a „legjobb ár-érték arány” szempontja szerint értékeli a Kbt. 76. § 

(2) bekezdés c) pontja szerint. 

Részszempont 
Adható 

pontszám alsó 
és felső határa 

Súlyszám 

1.) Biztosítási díj összege (nettó Ft) 1,00 – 5,00 60 

2.) „Terrorizmus és szabotázs kombinált kártérítési limit 
All Risks vagyon-és üzemszünet biztosításra” a 
vonatkozó kártérítési felsőhatár mértéke 
(4.000.000.000 Ft, 8.000.000.000 Ft, 10.000.000.000 
Ft) [Ft/biztosítási esemény/biztosítási időszak)] 

1,00 – 5,00 13 

3.) All Risks kiegészítő üzemszünetbiztosítás levonásos 
önrész mértéke (0 nap, 1 nap, 2 nap) [nap/biztosítási 
esemény] 

1,00 – 5,00 10 

4.) „Kombinált terrorizmus és szabotázs-fedezet az All 
Risks vagyon- és üzemszünet biztosításra” 
üzemszünetbiztosítási részére vonatkozó levonásos 
önrész mértéke (0 nap, 1 nap, 2 nap, 3 nap, 7 nap) 
[nap/biztosítási esemény] 

1,00 – 5,00 8 

5.) „Kombinált terrorizmus és szabotázs-fedezet az All 
Risks vagyon-és üzemszünet biztosításra” 
vagyonbiztosítási részére vonatkozó levonásos 
önrész mértéke (10.000.000 Ft, 30.000.000 Ft, 
50.000.000 Ft) [Ft/biztosítási esemény] 

1,00 – 5,00 8 

6.) All Risks alapbiztosítás levonásos önrész mértéke a 
Műszaki leírás Összefoglaló táblázat. 1-17. és 19. 
számú sorokban feltüntetett vagyoncsoportok 
esetében egységesen (500.000 Ft, 750.000 Ft, 
1.000.000 Ft) [Ft/biztosítási esemény] 

1,00 – 5,00 1 
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Értékelési ponttartomány  

Az adható pontszám a részszempontok esetén 1-5 pont, ahol az 1 pont a legrosszabb, az 5 

pont a legjobb érték. 

 

Értékelési módszer: A „ legjobb ár-érték arány” szempontja szerinti kiválasztásának 

értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő 

megadja a ponthatárok közötti pontszámot:  

 

A Közbeszerzési Hatóság, KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21. útmutatója szerint az 

1. értékelési részszempont esetében lineáris arányosítással, a 2-6. részszempontok esetében 

pontkiosztás elve alapján történik az értékelés, az alábbiak szerint. 

 

1) Biztosítási díj összege (nettó), súlyszáma: 60 

Az ajánlatban szereplő árnak fix árnak kell lennie, vagyis az Ajánlattevők semmilyen 

formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot. 

 

Az ajánlati árat úgy kell megadni, hogy az tartalmazzon minden járulékos költséget, 

függetlenül azok formájától és forrásától. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a 

költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának megvalósításához, a rögzített feltételek betartásához 

szükségesek. 

 

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

elfogadhatatlan az Ajánlatkérő számára. Az ajánlati árat nettó forintban kell megadni. 

 

A nettó ajánlati ár, ill. a díj mértéke a szerződés időtartama alatt kötött, az nem módosítható. 

Az Ajánlattevő által megajánlott nettó ajánlati árnak tartalmaznia kell a közbeszerzési 

dokumentumban előírt, az ajánlattevő által biztosítandó valamennyi szolgáltatás ellenértékét.  

 

A pontozás az alábbiak szerint történik:  

Lineáris arányosítással történik: A képlet alapján a legalacsonyabb értéket megajánló ajánlat 

kapja az 5 pontot – mint Ajánlatkérő számára legkedvezőbb ajánlat – a legmagasabb értéket 

megajánló ajánlat kapja az 1 pontot – mint Ajánlatkérő számára legrosszabb ajánlat – a többi 

ajánlat pontszáma pedig lineáris arányosítással kerül kiszámításra a következő képlet alapján:  
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P = (ajánlataktuális - ajánlatlegkedvezőtlenebb) / (ajánlatlegkedvezőbb - ajánlatlegkedvezőtlenebb) x 

(pontszámmaximális –  pontszámminimális) + pontszámminimális 

 

Ha a fenti módszer alkalmazásával tört pontérték keletkezik, akkor azt a kerekítés általános 

szabályainak megfelelően két tizedesjegyre kell kerekíteni.  

 

Amennyiben a legjobb és a  legrosszabb  ajánlat  azonos azaz  mindegyik  ajánlati  érték  

azonos mindegyik ajánlat maximális pontszámot kap, tehát ha az adott részszempont szerint 

minden ajánlat egyforma, akkor minden ajánlat egyformán 5 pontot kap illetve amennyiben 1 

ajánlat kerül értékelésre, úgy az ajánlat 5 pontot kap. 

 

2) „Terrorizmus és szabotázs kombinált kártérítési limit All Risks vagyon-és 

üzemszünet biztosításra” a vonatkozó kártérítési felsőhatár mértéke (4.000.000.000 Ft, 

8.000.000.000 Ft, 10.000.000.000 Ft) [Ft/biztosítási esemény/biztosítási időszak)], 

súlyszám: 13 

Ajánlattevőknek ajánlatukban szükséges megadniuk a „Terrorizmus és szabotázs kombinált 

limit vagyon- és üzemszünet biztosításra” vonatkozó kártérítési felsőhatár mértékét. 

 

A vonatkozó kártérítési felsőhatár mértéke 4.000.000.000 Ft vagy 8.000.000.000 Ft vagy 

10.000.000.000 Ft lehet, eltérő megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen. 

 

A pontozás az alábbiak szerint történik:  

4.000.000.000 Ft =  1 pont 

8.000.000.000 Ft =  4 pont 

10.000.000.000 Ft =  5 pont 

Az ajánlatot egy számadattal (Ft/biztosítási esemény/biztosítási időszak) kifejezve kell 

megadni. 

 

3) All Risks kiegészítő üzemszünetbiztosítás levonásos önrész mértéke (0 nap, 1 nap, 2 

nap) [nap/biztosítási esemény], súlyszám: 10 

Ajánlattevőknek ajánlatukban szükséges megadniuk az All Risks kiegészítő 

üzemszünetbiztosítás levonásos önrész mértékét. 
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A kiegészítő üzemszünetbiztosítás levonásos önrész mértéke 0 nap; 1 nap vagy 2 nap lehet, 

eltérő megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen. 

 

A pontozás az alábbiak szerint történik:  

0 nap = 5 pont,  

1 nap = 3 pont,  

2 nap = 1 pont,  

Az ajánlatot egy számadattal (nap/biztosítási esemény) kifejezve kell megadni. 

 

4) „Kombinált terrorizmus és szabotázs-fedezet az All Risks vagyon- és üzemszünet 

biztosításra” üzemszünetbiztosítási részére vonatkozó levonásos önrész mértéke (0 nap, 

1 nap, 2 nap, 3 nap, 7 nap) [nap/biztosítási esemény], súlyszám: 8 

Ajánlattevőknek ajánlatukban szükséges megadniuk a „Kombinált terrorizmus és szabotázs-

fedezet az All Risks vagyon-és üzemszünet biztosítás” üzemszünetbiztosítási részre 

vonatkozó levonásos önrész mértékét.  

 

A „Kombinált terrorizmus és szabotázs-fedezet az All Risks vagyon- és üzemszünet 

biztosítás” üzemszünetbiztosítási részre vonatkozó levonásos önrész mértéke 0 nap; 1 nap; 2 

nap; 3 nap vagy 7 nap lehet, eltérő megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen. 

 

A pontozás az alábbiak szerint történik:  

0 nap = 5 pont 

1 nap = 4 pont  

2 nap = 3 pont  

3 nap = 2 pont  

7 nap = 1 pont 

Az ajánlatot egy számadattal (nap/biztosítási esemény) kifejezve kell megadni. 

 

5) „Kombinált terrorizmus és szabotázs-fedezet az All Risks vagyon-és üzemszünet 

biztosításra” vagyonbiztosítási részére vonatkozó levonásos önrész mértéke (10.000.000 

Ft, 30.000.000 Ft, 50.000.000 Ft) [Ft/biztosítási esemény], súlyszám: 8 

Ajánlattevőknek ajánlatukban szükséges megadniuk a „Kombinált terrorizmus és szabotázs-

fedezet az All Risks vagyon-és üzemszünet biztosítás” vagyonbiztosítási részre vonatkozó 

levonásos önrész mértékét.  
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A „Kombinált terrorizmus és szabotázs-fedezet az All Risks vagyon-és üzemszünet 

biztosítás” vagyonbiztosítás részre vonatkozó levonásos önrész mértéke 10.000.000 Ft, 

30.000.000 Ft vagy 50.000.000 Ft lehet, eltérő megajánlás alapján az ajánlat érvénytelen. 

 

A pontozás az alábbiak szerint történik:  

10.000.000 Ft = 5 pont 

30.000.000 Ft = 3 pont 

50.000.000 Ft = 1 pont 

 

Az ajánlatot egy számadattal (Ft/biztosítási esemény) kifejezve kell megadni 

 

6) All Risks alapbiztosítás levonásos önrész mértéke a Műszaki leírás Összefoglaló 

táblázat. 1-17. és 19. számú sorokban feltüntetett vagyoncsoportok esetében egységesen 

(500.000 Ft, 750.000 Ft, 1.000.000 Ft) [Ft/biztosítási esemény], súlyszám: 1 

Ajánlattevőknek ajánlatukban szükséges megadniuk az All Risks alapbiztosítás levonásos 

önrész mértékét a Műszaki leírás Összefoglaló táblázat 1-17. és 19. számú sorokban 

feltüntetett vagyoncsoportok esetében. 

 

Az alapbiztosítás önrész mértéke 500.000 Ft vagy 750.000 Ft vagy 1.000.000 Ft lehet, de 

ezek közül csak egy és ugyanaz a megajánlás lehet mindegyik sor (1-17. sz. és 19. sz.) 

vonatkozásában. Eltérő megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen. 

 

A pontozás az alábbiak szerint történik:  

500.000 Ft = 5 pont 

750.000 Ft = 3 pont 

1.000.000 Ft = 1 pont 

Az ajánlatot egy számadattal (Ft/biztosítási esemény) kifejezve kell megadni. 

 

Az az ajánlat az „legjobb ár-érték” arányú, amelynek az összpontszáma a legnagyobb. 

 

15. Alkalmazandó jogszabályok 

A közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei az irányadók. 
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A Kbt. 114. § (2) bekezdés alapján, a Kbt. 67. § (1) szerinti, részvételi jelentkezésben 
csatolandó nyilatkozatok / igazolások jegyzéke 

 
(1. számú melléklet) 

Tartalomjegyzék1 
 

„2018. JÚNIUS 1. – 2019. MÁJUS 31. IDŐSZAKRA VONATKOZÓ ALL RISKS VAGYON -ÉS 

ÜZEMSZÜNETBIZTOSÍTÁS BESZERZÉSE A HUNGAROCONTROL ZRT. RÉSZÉRE” 
 

 Oldalszám 

Felolvasólap, megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy 
által aláírva. (2. számú melléklet) 

 

Tartalomjegyzék, oldalszámokkal ellátva, az oldalak összege 
dokumentálva (1. számú melléklet) 

 

Részvételi nyilatkozat, megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező 
személy által aláírva (3. számú melléklet) 

 

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai szerint, megfelelő 
képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírva. (4. számú 
melléklet) 

 

Nyilatkozat a részvételre jelentkező Kkvt. szerinti besorolásáról, 
megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírva. 
(5. számú melléklet) 

 

Opcionális: amennyiben a részvételre jelentkező nem egyedül, hanem 
konzorciumban nyújt be részvételi jelentkezést, illetve később ajánlatot, 
akkor az erre vonatkozó szándéknyilatkozat 

 

Részvételre jelentkező(k) nyilatkozata a kizáró okok tekintetében 
Részvételre jelentkező nyilatkozata a kizáró okok fenn nem állásáról, 
megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírva. 
(7. számú melléklet) 

 

Részvételre jelentkező nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont 
kb) alpontja tekintetében / I., megfelelő képviseleti jogosultsággal 
rendelkező személy által aláírva. (8. számú melléklet) 

 

Opcionális, amennyiben részvételre jelentkezőt nem jegyzik 
szabályozott tőzsdén: Részvételre jelentkező nyilatkozata a Kbt. 62. § 
(1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében / II., megfelelő 
képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírva (9. számú 
melléklet) 

 

Részvételre jelentkező(k) és alvállalkozó(k), illetve az alkalmasság igazolásában 
közreműködő szervezet(ek) (vagy személy(ek))egyéb igazolásai 

Opcionálisan: Cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és 
az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás - 
amennyiben a cégkivonat szerint a cégügyében el nem bírált módosítás 
van folyamatban 

 

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

Azon gazdasági szereplők cégjegyzésre jogosult személyeinek aláírási 
címpéldánya, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § szerinti aláírási-mintája, 
aki(k) a részvételi jelentkezést, illetve annak valamely részét aláírták 

 

Egyéni vállalkozó esetében - az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről 
szóló 2009. évi CXV. törvény 10. § (1) bekezdése figyelembevételével 
–a képviseletre jogosult személy által aláírt nyilatkozat, amelyben az 
egyéni vállalkozó megjelöli a nyilvántartási számát, vagy az 
igazolványszámát, vagy az adószámát. Egyéni vállalkozó esetében 
ajánlatkérő elfogadja bármely olyan dokumentum egyszerű másolatának 
részvételi jelentkezésben történő csatolását, amely alkalmas a 
képviseletre való jogosultság igazolására (pl. személyi igazolvány, 
aláírás minta, közjegyző által hitelesített nyilatkozat). 

 

Opcionálisan: A cégjegyzésre jogosult személytől származó, a 
meghatalmazott aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű 
magánokiratba foglalt meghatalmazás, amennyiben a részvételi 
jelentkezést illetve a szükséges nyilatkozatokat a cégjegyzésre jogosult 
képviselőjének felhatalmazása alapján más személy írja alá 

 

Részvételre jelentkező(k), illetve alkalmasság igazolásában közreműködő 
szervezet(ek) (vagy személy(ek)) nyilatkozatai a pénzügyi és gazdasági alkalmassági 
követelmény teljesüléséről 

Nyilatkozat megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy 
által aláírva a részvételi felhívás 16. pont P1) alpontjában előírt 
pénzügyi és gazdasági alkalmassági követelmény teljesüléséről (10. 
számú melléklet) 

 

Részvételre jelentkező(k), illetve alkalmasság igazolásában közreműködő 
szervezet(ek) (vagy személy(ek)) nyilatkozatai a műszaki, illetve szakmai 
alkalmassági követelmény teljesüléséről 

Nyilatkozat megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy 
által aláírva a részvételi felhívás 17. pont M1) alpontjában előírt 
műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmény teljesüléséről (11. 
számú melléklet) 

 

Nyilatkozat megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy 
által aláírva a részvételi felhívás 17. pont M2) alpontjában előírt 
műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmény teljesüléséről (12. 
számú melléklet) 

 

Amennyiben a részvételre jelentkező bármely más szervezet (személy) kapacitására 
támaszkodva felel meg az előírt alkalmassági követelményeknek: 

Részvételre jelentkező nyilatkozata a más szervezet kapacitására 
történő támaszkodásról, megfelelő képviseleti jogosultsággal 
rendelkező személy által aláírva. (13. számú melléklet) 

 

Opcionális - A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet 
nyilatkozata a Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján, megfelelő képviseleti 
jogosultsággal rendelkező személy által aláírva. (14. számú melléklet) 

 

Opcionális - A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan 
szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását 
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 Oldalszám 

tartalmazó okirat, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez 
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés 
teljesítésének időtartama alatt.2 

A részvételre jelentkezés mellett külön csatolva: 
1 példány elektronikus adathordozó (CD/DVD) amely tartalmazza: 
a részvételre jelentkezést jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf 
fájlformátumban  

 
A részvételi jelentkezés …… folyamatosan számozott oldalt tartalmaz.  
 
 

                                                 
2 (9) A Kbt. végrehajtási rendeletében foglaltak szerint előírt, szakemberek - azok végzettségére, képzettségére - 
rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra 
vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet 
kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének 
teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely – a részvételre jelentkező saját kapacitásával együtt 
- biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a 
teljesítésben. A (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania. A (7) bekezdés 
szerinti kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet 
tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében, az 
ajánlatkérő a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a teljesítésbe történő bevonás mértéke e bekezdésekben 
foglaltaknak megfelel. 
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(2. számú melléklet) 
 

Felolvasólap 
 

„2018. JÚNIUS 1. – 2019. MÁJUS 31. IDŐSZAKRA VONATKOZÓ ALL RISKS VAGYON -ÉS 

ÜZEMSZÜNETBIZTOSÍTÁS BESZERZÉSE A HUNGAROCONTROL ZRT. RÉSZÉRE” 
 

Önálló jelentkezés esetén3: 

Részvételre jelentkező neve:  

Részvételre jelentkező székhelye:  

Kapcsolattartó személy neve:  

Kapcsolattartó személy postacíme:  

Kapcsolattartó személy telefonszáma:  

Kapcsolattartó személy telefax száma:  

Kapcsolattartó személy e-mail címe:  

 
 
Közös részvételi jelentkezés esetén4: 

Közös részvételre jelentkezők neve:  

Közös részvételre jelentkezők 1. tagjának 
neve 

 

Közös részvételre jelentkezők 1. tagjának 
székhelye: 

 

Közös részvételre jelentkezők 2. tagjának 
neve 

 

Közös részvételre jelentkezők 2. tagjának 
székhelye: 

 

…5  

Közös részvételre jelentkezők nevében 
eljáró cég neve (Kbt. 35. § (2) bekezdés 
szerint): 

 

                                                 
3 Közös részvételre jelentkezés esetén törölhető. 
4 Önálló részvételi jelentkezés esetén törölhető. 
5 Szükség szerint további sorokkal bővíthető 
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A Közös részvételre jelentkezők nevében 
kapcsolattartására meghatalmazott személy 
neve: 

 

A Közös részvételre jelentkezők nevében 
kapcsolattartására meghatalmazott személy 
postacíme: 

 

A Közös részvételre jelentkezők nevében 
kapcsolattartására meghatalmazott személy 
telefonszáma: 

 

A Közös részvételre jelentkezők nevében 
kapcsolattartására meghatalmazott személy 
telefax száma: 

 

A Közös részvételre jelentkezők nevében 
kapcsolattartására meghatalmazott személy 
e-mail címe: 

 

 
 
Kelt:  
 

……………………………… 
cégszerű aláírás / meghatalmazott aláírása 
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 (3. számú melléklet) 
 

Nyilatkozat a Részvételi felhívás és iratok feltételeinek elfogadásáról 6 
 

„„2018.  JÚNIUS 1. – 2019. MÁJUS 31. IDŐSZAKRA VONATKOZÓ ALL RISKS VAGYON -ÉS 

ÜZEMSZÜNETBIZTOSÍTÁS BESZERZÉSE A HUNGAROCONTROL ZRT. RÉSZÉRE” 
 

 
Alulírott …………………………………….... (név), mint a(z) 
.......…………............…………………… (részvételre jelentkező / közös részvételre 
jelentkező megnevezése) .......…………............…………………… (részvételre jelentkező / 
közös részvételre jelentkező székhelye) nevében nyilatkozattételre jogosult a fenti tárgyban 
megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben  
 

nyilatkozom 
 
hogy a Részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban foglalt valamennyi feltételt 
megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk. 
 
Kijelentjük, hogy a fent említett közbeszerzési eljárásban elektronikus formában benyújtott 
részvételi jelentkezés (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf fájl) teljes mértékben 
megegyezik a papír alapon benyújtott (eredeti) részvételi jelentkezéssel. 
 
Kijelentjük, hogy a fent említett közbeszerzési eljárásban valamennyi az eljárás során 
kibocsátott kiegészítő tájékoztatást jelen részvételi jelentkezésem elkészítése során 
figyelembe vettem.7 
 
Kijelentjük, hogy a részvételi jelentkezésünkben majd későbbiekben hiánypótlásunkban 
becsatolt fordítás(ok) tartalma mindenben megfelel az eredeti szövegnek, annak tartalmáért 
felelősséget vállalok.8 
 
Kijelentjük, hogy társaságunkkal szemben a cégkivonat szerint cégügyében el nem bírált 
módosítás folyamatban van9 / nincs folyamatban10. 
 
Kijelentjük, hogy jelen részvételi jelentkezés részét képező valamennyi dokumentum tartalma 
megfelel a valóságnak, azok tartalmáért felelősséget vállalunk. 
 
 
Kelt: 
 

………………..……………………………… 
cégszerű aláírás / meghatalmazott aláírása 

                                                 
6  Közös részvételre jelentkezés esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi közös részvételre jelentkező azonos 
tartalommal köteles aláírni. 
7 Opcionális – ha volt(ak) kiegészítő tájékoztatás(ok) 
8 Opcionális – ha a részvételi jelentkezés tartalmaz felelős fordítást. 
9  Amennyiben a cégkivonat szerint a cégügyében el nem bírált módosítás van folyamatban, a részvételi 
jelentkezéshez csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a 
cégbíróság által megküldött igazolást, egyszerű másolati példányban. 
10 Megfelelő rész aláhúzandó. 
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(4. számú melléklet) 
 

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai tekintetében 
 

„2018. JÚNIUS 1. – 2019. MÁJUS 31. IDŐSZAKRA VONATKOZÓ ALL RISKS VAGYON -ÉS 

ÜZEMSZÜNETBIZTOSÍTÁS BESZERZÉSE A HUNGAROCONTROL ZRT. RÉSZÉRE” 
 
Alulírott …………………………………….... (név), mint a(z) 
.......…………............…………………… (részvételre jelentkező / közös részvételre 
jelentkező megnevezése) .......…………............…………………… (részvételre jelentkező / 
közös részvételre jelentkező székhelye) nevében nyilatkozattételre jogosult a fenti tárgyban 
megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben a Kbt. 66. § (6) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelően az alábbiakról nyilatkozom: 
 
1. Nyilatkozunk a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján, hogy a közbeszerzés 

tárgyának alábbiakban meghatározott részeivel összefüggésben a teljesítéséhez 
alvállalkozót igénybe veszünk / nem veszünk igénybe11: 

A közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek teljesítéséhez a részvételre 
jelentkező alvállalkozót vesz igénybe12 

 

 

 

 
2. Nyilatkozunk a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján, hogy a fenti részek 

tekintetében igénybe venni kívánt, a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert 
alvállalkozók az alábbiak1314: 

A részvételre jelentkező 
által a fenti részek 

tekintetében igénybe 
venni kívánt, a részvételi 

jelentkezés 
benyújtásakor már 
ismert alvállalkozók 

neve 

A részvételre jelentkező 
által a fenti részek 

tekintetében igénybe 
venni kívánt, a részvételre 
jelentkező benyújtásakor 
már ismert alvállalkozók 

címe 

A közbeszerzésnek az a 
része (részei), amelynek 

teljesítéséhez a 
részvételre jelentkező a 
már ismert, e pontban 
nevesített alvállalkozót 

igénybe veszi 

neve: címe: … 
neve:  címe: … 

 

                                                 
11 Nem kívánt rész törlendő! 
12 A táblázatot csak akkor kell kitölteni, ha a részvételre jelentkező a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót kíván 
igénybe venni. 
13 Csak akkor kell kitölteni, ha az 1. pontban azt nyilatkozat, hogy igénybe vesz alvállalkozót. 
14 Az ajánlatkérő előírja, hogy a részvételi jelentkezésben meg kell jelölni 
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez a részvételre jelentkező alvállalkozót kíván 
igénybe venni, továbbá 
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert 
alvállalkozókat. 
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Kelt: 
………………..……………………………… 

cégszerű aláírás / meghatalmazott aláírása 
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(5. számú melléklet) 

 
Nyilatkozat a részvételre jelentkező Kkvt. szerinti besorolásáról 

a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint15 
 

„2018. JÚNIUS 1. – 2019. MÁJUS 31. IDŐSZAKRA VONATKOZÓ ALL RISKS VAGYON -ÉS 

ÜZEMSZÜNETBIZTOSÍTÁS BESZERZÉSE A HUNGAROCONTROL ZRT. RÉSZÉRE” 
 
Alulírott .......…………............…………………… (részvételre jelentkező / közös részvételre 
jelentkező megnevezése) .......…………............…………………… (részvételre jelentkező / 
közös részvételre jelentkező székhelye) nevében nyilatkozattételre jogosult a fenti tárgyban 
megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben nyilatkozom, hogy a kis- és 
középvállalkozásról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (Kkvt.) 3. §16 szerint vállalkozásunk 
besorolása a következő: 
 
(jelölje X-el) 
 
középvállalkozás  
kisvállalkozás  
mikrovállalkozás  
nem tartozunk a Kkvt. besorolás alá  
 
 
 
Kelt: 
 

………………..……………………………… 
cégszerű aláírás / meghatalmazott aláírása  

 
 
  

                                                 
15 Közös részvételi jelentkezés esetén a közös részvételre jelentkezőknek ezt a nyilatkozatot külön-külön kell 
kitölteniük. 
16  3. § 

 (1) KKV-nak min ősül az a vállalkozás, amelynek 
a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és 
b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege 
legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 

(2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek 
a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és 
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 

(3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek 
a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és 
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 

(4) Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy 
közvetett tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen meghaladja 
a 25%-ot. 
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(6. számú melléklet) 
 

Részvételre jelentkező nyilatkozata a kizáró okok fenn nem állásáról17 
 

„2018. JÚNIUS 1. – 2019. MÁJUS 31. IDŐSZAKRA VONATKOZÓ ALL RISKS VAGYON -ÉS 

ÜZEMSZÜNETBIZTOSÍTÁS BESZERZÉSE A HUNGAROCONTROL ZRT. RÉSZÉRE” 
 
Alulírott .......…………............…………………… (részvételre jelentkező / közös részvételre 
jelentkező megnevezése) .......…………............…………………… (részvételre jelentkező / 
közös részvételre jelentkező székhelye) nevében nyilatkozattételre jogosult a fenti 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 : 
 
Nem állnak fenn velünk szemben a Közbeszerzési Törvényben foglalt alábbi Kbt. 62. § (1) 
bekezdés g) – k); m) és q) pont szerinti kizáró okok, mely szerint nem lehet részvételre 
jelentkező / közös részvételre jelentkező18, aki: 
 
Kbt. 62. § (1) bekezdés:  
g) *  közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján 
véglegesen vagy jogerősen eltiltásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált 
döntésében vagy - a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló 
közigazgatási per esetén - a bíróság által jogerősen megállapított időtartam végéig; 
h) *  korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott 
vagy hamis nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében 
jogorvoslatra nem került sor, az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három 
évig, vagy amennyiben a kizárás tekintetében sor került jogorvoslatra és az ajánlatkérő 
kizárásról hozott döntését - a hamis adat szolgáltatásának megállapítása mellett - a 
Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált, - a Döntőbizottság határozatának 
megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság jogerős - három évnél nem 
régebben meghozott határozata jogszerűnek mondta ki; 
i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem 
megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó 
nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott 
nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82. § (5) 
bekezdése szerinti kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban együtt: 
hamis nyilatkozat), amennyiben   
ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az 
alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az 
ajánlatok értékelésére vonatkozó döntését, és 
ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, 
vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna 
ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére 
álló igazolások tartalmának nem felel meg; 
j) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul 
befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt 
kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a közbeszerzési eljárásban, 
                                                 
17Részvételre jelentkezők, közös részvételre jelentkezők töltik ki, külön-külön. 
18 Nem kívánt rész törlendő! 
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vagy korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és 
a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás 
lezárulásától számított három évig; 
k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: 
ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és 
Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési 
megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli 
országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, 
amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel 
az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén, 
kb) *  olyan társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti 
tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy 
kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel 
vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll; 
m) esetében a 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a közbeszerzési eljárás 
előkészítésében való előzetes bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő 
kizárásán kívül nem lehet más módon orvosolni; 
q) *  súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési eljárás 
eredményeként kötött szerződés teljesítésére e törvényben előírt rendelkezéseket, és ezt a 
Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált, - vagy a Döntőbizottság határozatának 
megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság jogerős - 90 napnál nem 
régebben meghozott határozata megállapította. 
 

*** 

 
Nyilatkozunk – a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint –, hogy a 
szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k); m) és q) pontja 
szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általunk az alkalmasság 
igazolására igénybe vett más szervezet sem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k); m) és q) 
pontja szerinti kizáró okok hatálya alá. 
 
Kelt: 
 

………………..……………………………… 
cégszerű aláírás / meghatalmazott aláírása 
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7. számú melléklet 
 

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében 
/ I. 1920 

 
„2018. JÚNIUS 1. – 2019. MÁJUS 31. IDŐSZAKRA VONATKOZÓ ALL RISKS VAGYON -ÉS 

ÜZEMSZÜNETBIZTOSÍTÁS BESZERZÉSE A HUNGAROCONTROL ZRT. RÉSZÉRE” 
 
1. Alulírott ……………………………………....(név), mint a(z) 

.......…………............…………………… ajánlattevő / közös ajánlattevő 21 nevében 
nyilatkozattételre jogosult, a fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással 
kapcsolatban nyilatkozom, hogy társaságunk, olyan társaságnak minősül, melyet nem 
jegyeznek szabályozott tőzsdén. 

 
Kelt:  
 

……………………………… 
cégszerű aláírás 

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

a(z) .......…………............…………………… ajánlattevő / közös ajánlattevő 22  
nevében nyilatkozattételre jogosult, a fenti tárgyban megindított közbeszerzési 
eljárással kapcsolatban nyilatkozom, hogy társaságunk, olyan társaságnak minősül, 
melyet szabályozott tőzsdén jegyeznek. 

 
Kelt:  
 

……………………………… 
cégszerű aláírás 

 
 
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) vagy az 1. pont, vagy a 2. pont szerinti nyilatkozatot 
kell megtennie, a cég valós adati alapján! 

                                                 
19Ajánlattevők, közös ajánlattevők töltik ki, külön-külön. 
20 A hatályos 321/2015. (X.30.) Korm. r. 8. § ib) pontja szerint. 
21 Nem kívánt rész törlendő! 
22 Nem kívánt rész törlendő! 
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8. számú melléklet 
 

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdés  
k) pont kb) alpontja tekintetében / II. 23 

 
„2018. JÚNIUS 1. – 2019. MÁJUS 31. IDŐSZAKRA VONATKOZÓ ALL RISKS VAGYON -ÉS 

ÜZEMSZÜNETBIZTOSÍTÁS BESZERZÉSE A HUNGAROCONTROL ZRT. RÉSZÉRE” 
 
A hatályos 321/2015. (X.30.) Korm. r. 8. § ib) pontja szerint: 
 
Alulírott ……………………………………....(név), mint a(z) 
.......…………............…………………… ajánlattevő / közös ajánlattevő 24  nevében 
nyilatkozattételre jogosult, a fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással kapcsolatban 
nyilatkozom, hogy társaságunk olyan társaság, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, 
és a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 
2007. évi CXXXVI. törvény 3.§ r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja25 szerint definiált 
valamennyi tényleges tulajdonosomat képes vagyok megnevezni, nevüknek és állandó 
lakóhelyüknek bemutatása tekintetében az alábbiak szerint nyilatkozom26: 
 

Valamennyi tényleges tulajdonos neve Valamennyi tényleges tulajdonos 
állandó lakóhelye 

  

  

  

 
 
 

                                                 
23Ajánlattevők, közös ajánlattevők töltik ki, külön-külön. 
24 Nem kívánt rész törlendő! 
252007. 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; 
26 Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja 
szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. 
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A hatályos Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerint: 
 
Alulírott ……………………………………....(név), mint a(z) 
.......…………............…………………… ajánlattevő / közös ajánlattevő 27  nevében 
nyilatkozattételre jogosult, a fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással kapcsolatban 
nyilatkozom, hogy társaságunk olyan társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. 
pont a)-b) vagy d) alpontja28 szerinti tényleges tulajdonosát képes megnevezni; nevüknek és 
állandó lakóhelyüknek bemutatása tekintetében az alábbiak szerint nyilatkozom29: 

 

Valamennyi tényleges tulajdonos neve Valamennyi tényleges tulajdonos 
állandó lakóhelye 

  

  

  

  

 
Kelt:  
 

……………………………… 
cégszerű aláírás 

 
  

                                                 
27 Nem kívánt rész törlendő! 
28 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja: 
38. tényleges tulajdonos: 
a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben 
közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében 
meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával 
rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezet felett, 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, 
b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 
8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik, 
d) alapítványok esetében az a természetes személy, 

da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő 
kedvezményezetteket már meghatározták, 
db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem 
határozták meg, vagy 
dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának 
legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár 

29 Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja 
szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. 
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(9. számú melléklet) 
 

Nyilatkozat a P1) gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménynek való 
megfelelésről30 

 
„2018. JÚNIUS 1. – 2019. MÁJUS 31. IDŐSZAKRA VONATKOZÓ ALL RISKS VAGYON -ÉS 

ÜZEMSZÜNETBIZTOSÍTÁS BESZERZÉSE A HUNGAROCONTROL ZRT. RÉSZÉRE” 
 
Alulírott …………………………………….... (név), mint a(z) 
.......…………............…………………… (részvételre jelentkező / közös részvételre 
jelentkező / kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet megnevezése) 
………………………. (részvételre jelentkező / közös részvételre jelentkező / kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezet székhelye) nevében nyilatkozattételre jogosult a fenti 
tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem: 
 
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 114. § (2) bekezdése megfelelően 
kijelentem, hogy társaságunk a részvételi felhívás 16. pont P1) alpontjában előírt gazdasági és 
pénzügyi alkalmassági követelménynek (vö: P1) Alkalmatlan a részvételre jelentkező (közös 
részvételre jelentkező), ha a részvételi felhívás megküldést megelőző három, 
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából származó (vállalati 
vagyonbiztosítás) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el összesen a 
17.000.000,- Ft-ot.) megfelel / nem felel meg31. 
 
Kelt: 
 

………………..……………………………… 
cégszerű aláírás / meghatalmazott aláírása 

  

                                                 
30 A nyilatkozat a részvételre jelentkező vagy a kapacitásait nyújtó szervezet által kerül kiállításra, annak 
függvényében, hogy a hivatkozott alkalmassági feltételnek a részvételre jelentkező önmagában vagy 
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet erőforrására támaszkodva (is) kíván megfelelni. Amennyiben 
a részvételre jelentkező kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet erőforrására támaszkodva kíván megfelelni 
az előírt alkalmassági feltételnek, ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felszólítására a kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezetnek kell az alkalmassági követelmények tekintetében az igazolásokat benyújtani. 
31 Megfelelő rész aláhúzandó. 
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 (10. számú melléklet) 
 

Nyilatkozat az M1) műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelménynek való 
megfelelésről32 

 
„2018. JÚNIUS 1. – 2019. MÁJUS 31. IDŐSZAKRA VONATKOZÓ ALL RISKS VAGYON -ÉS 

ÜZEMSZÜNETBIZTOSÍTÁS BESZERZÉSE A HUNGAROCONTROL ZRT. RÉSZÉRE” 
 
Alulírott …………………………………….... (név), mint a(z) 
.......…………............…………………… (részvételre jelentkező / közös részvételre 
jelentkező / kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet megnevezése) 
………………………. (részvételre jelentkező / közös részvételre jelentkező / kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezet székhelye) nevében nyilatkozattételre jogosult a fenti 
tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem: 
 
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 114. § (2) bekezdése megfelelően 
kijelentem, hogy társaságunk a részvételi felhívás 17. pont M1) alpontjában előírt műszaki, 
illetve szakmai alkalmassági követelménynek (vö.: M1) Részvételre jelentkező (közös 
részvételre jelentkező) alkalmatlan, ha a részvételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 
három évben (36 hónapban) nem rendelkezik összesen legalább 1 darab, legalább egy éven 
keresztül folyamatosan teljesített, legalább 17.000.000,- Ft éves biztosítási díj értékű, a 
közbeszerzés tárgyára (vállalati vagyonbiztosítás) vonatkozó referenciával.) megfelel / nem 
felel meg33. 
. 
Kelt: 
 

………………..……………………………… 
cégszerű aláírás / meghatalmazott aláírása 

 

                                                 
32 A nyilatkozat a részvételre jelentkező vagy a kapacitásait nyújtó szervezet által kerül kiállításra, annak 
függvényében, hogy a hivatkozott alkalmassági feltételnek a részvételre jelentkező önmagában vagy 
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet erőforrására támaszkodva kíván megfelelni. Amennyiben a 
részvételre jelentkező kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet erőforrására támaszkodva kíván megfelelni 
az előírt alkalmassági feltételnek, ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felszólítására a kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezetnek kell az alkalmassági követelmények tekintetében az igazolásokat benyújtani. 
33 Megfelelő rész aláhúzandó. 



 

32 

(11. számú melléklet) 
 

Nyilatkozat az M2) műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelménynek való 
megfelelésről34 

 
„2018. JÚNIUS 1. – 2019. MÁJUS 31. IDŐSZAKRA VONATKOZÓ ALL RISKS VAGYON -ÉS 

ÜZEMSZÜNETBIZTOSÍTÁS BESZERZÉSE A HUNGAROCONTROL ZRT. RÉSZÉRE” 
 
Alulírott …………………………………….... (név), mint a(z) 
.......…………............…………………… (részvételre jelentkező / közös részvételre 
jelentkező / kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet megnevezése) 
………………………. (részvételre jelentkező / közös részvételre jelentkező / kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezet székhelye) nevében nyilatkozattételre jogosult a fenti 
tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem: 
 
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 114. § (2) bekezdése megfelelően 
kijelentem, hogy társaságunk a részvételi felhívás 17. pont M2) alpontjában előírt műszaki, 
illetve szakmai alkalmassági követelménynek (vö.: M2) Részvételre jelentkező (közös 
részvételre jelentkező) alkalmatlan, ha nem rendelkezik legalább 1 fő szakirányú felsőfokú 
(közgazdasági, biztosítási, pénzügyi vagy jogi) végzettséggel és legalább 3 éves biztosítási 
gyakorlattal rendelkező szakemberrel.) megfelel / nem felel meg35. 
 
Kelt: 
 

………………..……………………………… 
cégszerű aláírás / meghatalmazott aláírása 

 
  

                                                 
34 A nyilatkozat a részvételre jelentkező vagy a kapacitásait nyújtó szervezet által kerül kiállításra, annak 
függvényében, hogy a hivatkozott alkalmassági feltételnek a részvételre jelentkező önmagában vagy 
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet erőforrására támaszkodva kíván megfelelni. Amennyiben a 
részvételre jelentkező kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet erőforrására támaszkodva kíván megfelelni 
az előírt alkalmassági feltételnek, ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felszólítására a kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezetnek kell az alkalmassági követelmények tekintetében az igazolásokat benyújtani. 
35 Megfelelő rész aláhúzandó. 
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 (12. számú melléklet) 
 

Részvételre jelentkező nyilatkozata a más szervezet vagy személy kapacitására történő 
támaszkodásról  

 
„2018. JÚNIUS 1. – 2019. MÁJUS 31. IDŐSZAKRA VONATKOZÓ ALL RISKS VAGYON -ÉS 

ÜZEMSZÜNETBIZTOSÍTÁS BESZERZÉSE A HUNGAROCONTROL ZRT. RÉSZÉRE” 
 
Alulírott …………………………………….... (név), mint a(z) 
.......…………............…………………… (részvételre jelentkező / közös részvételre 
jelentkező megnevezése) .......…………............…………………… (részvételre jelentkező / 
közös részvételre jelentkező székhelye) nevében nyilatkozattételre jogosult a fenti tárgyban 
megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben – a Kbt. 65. § (7) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelően – nyilatkozom, hogy az előírt alkalmassági követelményeknek 
történő megfeleléshez más szervezet(ek) (vagy személy(ek)) kapacitásaira támaszkodunk / 
nem támaszkodunk36. 
 

A részvételi felhívás vonatkozó pontja, azon 
alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, 

melynek történő megfelelés igazolása 
érdekében a részvételre jelentkező ezen 

szervezet erőforrásaira vagy arra is 
támaszkodik 

A részvételre jelentkező részére a 
kapacitásait rendelkezésre bocsátó 

szervezet neve, székhelye37 

P1) alkalmassági feltétel 
(árbevétel)  

M1) alkalmassági feltétel 
(referencia)  

M2) alkalmassági feltétel 
(szakember  

 
* Amennyiben a részvételre jelentkező bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására 
támaszkodva felel meg a műszaki szakmai alkalmassági követelményeknek, a részvételi 
jelentkezésben csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses 
vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, 
hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés 
teljesítésének időtartama alatt. 
 
* A Kbt. végrehajtási rendeletében foglaltak szerint előírt, szakemberek - azok végzettségére, 
képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai 
tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a 
gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott 
szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének 
teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely – a részvételre jelentkező saját 
kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve 
szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. A (7) bekezdés szerint csatolandó 

                                                 
36 Megfelelő aláhúzandó. 
37 A táblázatot csak akkor kell kitölteni, ha a részvételre jelentkező az alkalmassági feltételeknek történő 
megfelelés érdekében bármely más szervezet (személy) kapacitására vagy arra is támaszkodva felel meg. 



 

34 

kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania. A (7) bekezdés szerinti 
kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más 
szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a 
szerződés teljesítésében, az ajánlatkérő a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a 
teljesítésbe történő bevonás mértéke e bekezdésekben foglaltaknak megfelel. 
 
 
Kelt: 

………………..……………………………… 
cégszerű aláírás / meghatalmazott aláírása 

 
  



 

35 

(13. számú melléklet) 
 

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozata a Kbt. 65. § (8) bekezdése 
alapján38 

 
„2018. JÚNIUS 1. – 2019. MÁJUS 31. IDŐSZAKRA VONATKOZÓ ALL RISKS VAGYON -ÉS 

ÜZEMSZÜNETBIZTOSÍTÁS BESZERZÉSE A HUNGAROCONTROL ZRT. RÉSZÉRE” 
 
Alulírott …………………………………….... (név), mint a(z) 
.......…………............…………………… (kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet 
megnevezése) ………………………. (kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet 
székhelye) nevében nyilatkozattételre jogosult a fenti tárgyban megindított közbeszerzési 
eljárással összefüggésben mint a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásában részt vevő 
gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy a Ptk. 6:419. §-ában 
foglaltak szerint kezességet vállalunk az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének 
elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kárának megtérítéséért. 
 
Kelt: 
 
 

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

szervezet cégszerű aláírása / nevében 
meghatalmazott aláírása 

 
  

                                                 
38 Opcionális – Azon szervezetek esetében, amelynek adatait a részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi 
alkalmasság igazolásához használja fel. 
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Biztosítási szerződés tervezete 
 

(Ajánlatkérő felhívja a tisztelt részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a szerződés külön 
mellékletként kerül a közbeszerzési dokumentumhoz csatolásra.) 

 


