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KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 

 
A j á n l a t i  d o k u m e n t á c i ó 

 

 
 

„Mosodai szolgáltatás megrendelése az SZKTT által a Szegedi Kistérség 
Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény részére vállalkozási 

szerződés keretében” 
 

tárgyú, nyílt közbeszerzési eljárásban 

 

TED 94166-2018. 
Magyarország- Deszk : Mosodai és vegytisztító szolgáltatások 2018/S 043-094166  

 
(SEGÉDLET AZ AJÁNLAT ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ) 

 
 

A dokumentáció segédlet a Közbeszerzési törvényben előírt követelmények teljesítéséhez, de 
tartalma önmagában nem pótolja a törvényi előírásokat. 

 
 
 
 
Szeged, 2018. 03. 05. 

 
 

A felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadói tevékenységről szóló 14/2017. (V.25.) MvM rendelet 6. § (6) 
bekezdésben foglalt kötelezettségnek eleget téve az ajánlati felhívást is tartalmazó teljes ajánlattételi dokumentációt 

(közbeszerzési dokumentumokat) ezúton ellenjegyzem: 
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Tisztelt Ajánlattevő! 

 
A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása (a továbbiakban: SZKTT) a jelen közbeszerzési eljárásban az 
általa fenntartott intézmény a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény (a 
továbbiakban: SZKTT ESZI) részére, szegedi telephelyeiről történő elszállítással mosodai szolgáltatások 
elvégzésére (munkaruházat, személyes használatú alsó és felső ruházat, ágytextília és egyéb textília, 
ágybetét, paplan, pléd, függöny tisztítására, és adott esetben vasalására, szortírozására) vonatkozó 
beszerzését kívánja a felhívásban és a dokumentációban részletezettek szerint megvalósítani.  
 
Az ajánlat kidolgozásának alapját az ajánlati felhívás és az ajánlati dokumentáció együttesen képezik, 
amelyek kiegészülnek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatályos 
rendelkezéseivel és a Közbeszerzési Hatóság által kiadott Iránymutatások, Ajánlások szerint adott 
tájékoztatással.   
 
Az ajánlat elkészítéséhez Ajánlatkérő dokumentációt állított össze, amely utal azon igazolásokra illetőleg 
nyilatkozatokra, amelyeket az ajánlatnak tartalmaznia kell. A dokumentációban található – mellékletként 
megjelölt – formanyilatkozatokat cégszerűen aláírva kell az ajánlathoz csatolni.  
 
A dokumentáció nem mindenben ismétli meg a felhívásban foglaltakat, azt kiegészíti, így a dokumentáció 
a felhívással együtt kezelendő.   
 
A dokumentáció közreadásával az a célunk, hogy segítséget nyújtsunk ajánlatának a Kbt. előírásainak és 
elvárásainknak megfelelő, minden egyes követelményt teljesítő összeállításához.  
 
Fentiekre tekintettel a dokumentáció kizárólag az ajánlat összeállításához elengedhetetlenül szükséges 
információkat, nyilatkozatokat, igazolásokat és egyéb dokumentumokat (továbbiakban: dokumentumok) 
tartalmazza, a jegyzékben meghatározott sorrendben. A kért, s a jegyzékben megadott sorrendet kérjük, 
hogy ajánlatának összeállításakor is szíveskedjék betartani oly módon, hogy először a saját (ajánlattevő), 
majd esetleges alvállalkozói, azt követően pedig az alkalmasság igazolására bevont egyéb szervezetre 
vonatkozó dokumentumait (nyilatkozat, igazolás, stb.) helyezi el. Amikor ajánlatát teljes körűen 
összeállította, kérjük az egyes oldalakat (a csatolt dokumentumokkal együtt) folyamatosan növekvő 
sorszámmal szíveskedjék ellátni.  
 
Kérjük, hogy ajánlata összeállítását megelőzően figyelmesen tanulmányozza át a dokumentációban 
leírtakat.  
 
Szeged, 2018. március 05. 
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ÚTMUTATÓ 

Az ajánlatok összeállításának formai és tartalmi követelményei 

 
I. Az ajánlat példányaival kapcsolatos formai előírások 

 
1) Az ajánlatokat a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva a Kbt. 68. § (2) bekezdés alapján 1 

eredeti példányban kell benyújtani írásban, zártan, roncsolásmentes csomagolásban, magyar nyelven, 
papír alapon és elektronikus formában.  

2) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy az elektronikus példány a papír alapon 
benyújtottal megegyezik. Amennyiben a példányok között eltérés lenne, a papír alapú eredeti példány 
tartalma az irányadó. 

3) Az eredeti példányt zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az első, vagy a hátsó 
laphoz rögzíteni kell, a matricát le kell bélyegezni, vagy aláírásra jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a 
bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen. Az ajánlat minden információt 
tartalmazó oldalát folyamatos oldalszámozással kell ellátni és az ajánlathoz tételes oldalszámra 
hivatkozó tartalomjegyzéket kell csatolni. 

4) Az ajánlatban nem lehetnek közbeiktatások, törlések vagy átírások, kivéve az ajánlattevő által tett 
hibakiigazításokat. Az ilyen kiigazításokat az ajánlatot aláíró személy(ek)nek, vagy az arra 
meghatalmazott személy(ek)nek a kézjegyükkel kell ellátnia/ellátniuk a közbeiktatás, törlés vagy 
átírás dátumának feltüntetésével. 

5) Ajánlatkérő kéri az ajánlattevőt, hogy az ajánlatnak az elejére tartalomjegyzéket csatoljon, mely 
alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. 

6) Az eljárás nyelve magyar. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. 
nem magyar nyelven került kiállításra, úgy azt az ajánlattevő – konzorcium esetén konzorciumi tag –, 
magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni és az ajánlattevőnek, alvállalkozónak nyilatkoznia kell 
arról, hogy a fordítás tartalma az eredetivel megegyezik. 

7) A Kbt. 68. § (2) bekezdése alapján az ajánlathoz egy példányban csatolni kell az eredeti példányról 
képolvasó készülékkel készült CD-re vagy DVD-re írt elektronikus példányt, mely jelszó nélkül 
olvasható. 

8) Az elektronikus példánynak AcrobatReader programmal olvasható, PDF kiterjesztésűnek kell lennie. 
Az elektronikus formában benyújtott ajánlatnak jelszó nélkül olvashatónak, de nem módosíthatónak 
kell lennie. Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálása során minden esetben a papír alapon benyújtott 
ajánlatot veszi figyelembe. 

 
II. Az ajánlat csomagolásával kapcsolatos formai előírások 

 
9) A nem megfelelően címzett, vagy feliratozott ajánlatok elirányításáért, vagy idő előtti felbontásáért 

ajánlatkérőt felelősség nem terheli. 
10) Az ajánlatot borítékba, csomagba, vagy dobozba kell becsomagolni. A csomagolásnak át nem 

látszónak, sértetlennek kell lennie. 
 
A csomagoláson kérjük feltüntetni az alábbiakat: 
a) Az ajánlattevő nevét és székhelyét. 
b) „Mosodai szolgáltatás megrendelése az SZKTT által az SZKTT ESZI részére vállalkozási 

szerződés keretében” 
c) Az „Ajánlattételi határidő (2018. április 10-én 14:00 óra) előtt nem bontható fel!”  

 
11) A csomagoláson az ajánlat postai feladása esetén az alábbi felirat is feltüntethető: 
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 
6720 Szeged, Széchenyi tér 5. 
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III. Az ajánlat benyújtása 
 
1) Az ajánlat bontási ideje megegyezik az ajánlatok benyújtásának határidejével, azaz 2018. április 10-

én  14:00 óra. 
Helye: 

Hivatalos név: Szegedi Kistérség Többcélú 
Társulása 

AK07112 

Postai cím: Széchenyi tér 5. II. em. 5. ajtó Titkárság 
Város: Szeged Postai irányítószám: 6720 Ország: Magyarország 
Kapcsolattartási pont(ok):  
Címzett: Dr. Dobó Katalin igazgató 

Telefon: + 36 62 551 600 

E-mail: kozbeszerzes@kisterseg-szegedi.hu Fax: + 36 62 551 608 
 

2) Az ajánlatok benyújtása személyesen és postai úton történhet, az alábbi címre: 
 

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 
6720 Szeged, Széchenyi tér 5. 

Címzett: Dr. Dobó Katalin igazgató 
 
Az ajánlatokat személyesen munkanapokon hétfőtől csütörtökig 9-16 óráig, pénteken, és amennyiben 
a szombati nap munkanap, szombaton 9-13 óráig, az ajánlattételi határidő napján 9 órától az 
ajánlattételi határidő lejártáig van lehetőség benyújtani. 

 
A Titkárságon nem tesszük lehetővé az ajánlati felhívásban megadott időközön túl semmilyen 
közbeszerzési anyag átvételét. 

 
3) Ajánlatkérő az ajánlatot akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvétele az 

ajánlattételi határidő lejártáig, a bontás megkezdéséig megtörténik. A postai küldemények 
elirányításából, elvesztéséből eredő összes kockázat az ajánlattevőt terheli. Az ajánlattevő felelőssége, 
hogy ajánlata megfelelő csomagolásban, formában és időben kerüljön benyújtásra. Ajánlatkérő csak 
az előírt határidőig a megjelölt helyre leadott ajánlatokat tudja értékelni. 

4) Az ajánlatok személyesen történő leadásakor az ajánlatot átadó személy köteles az átvételi 
elismervényt aláírásával ellátni. 

5) Az ajánlatok benyújtásakor az ajánlatok átadásához szükséges időtartamot is vegyék figyelembe az 
ajánlattevők. A határidőn túl érkezett ajánlatok a Kbt. értelmében érvénytelenek, amely ajánlatok 
azonban a Kbt. 46. § (2) bekezdése szerinti iratnak minősülnek. Ezért ajánlatkérő a késve benyújtott 
ajánlatokat köteles megőrizni, azok visszaszolgáltatására sem részekben, sem egészében nem kerülhet 
sor. 
 

IV. Bontási eljárás rövid bemutatása 
 
6) Az ajánlattevők a bontás időpontjáról külön értesítést nem kapnak, arra a felhívásban foglaltak az 

irányadók. A bontáson megjelent ajánlattevők képviselői részvételük igazolására egy jelenléti ívet 
írnak alá. 

7) Az ajánlatok felbontásakor az ajánlatkérő ismerteti az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, 
lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont (adott 
esetben részszempontok) alapján értékelésre kerülnek. 

8) Az ajánlatok felbontásáról és a felolvasott adatok ismertetéséről az ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, 
amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld az összes ajánlattevőnek. 

 
V. Irányadó idő 

 
A felhívásban és a dokumentációban meghatározott valamennyi időpont közép-európai (helyi) idő szerint 
értendő. 
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AZ AJÁNLATI FELHÍVÁS 

 
A jelen közbeszerzési eljárás felhívását tartalmazó hirdetménye (továbbiakban: felhívás) az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában és a hirdetmények elektronikus napilapjában (TED-adatbank) jelent meg, mely 
hirdetménynek kizárólag a magyar nyelvű változata tekintendő hitelesnek. A hirdetmény megtekinthető, 
illetve letölthető a http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do honlapon. A felhívás kizárólag 
tájékoztató jelleggel a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapjában, a Közbeszerzési Értesítőben is 
közzétételre kerül. A Közbeszerzési Értesítő számai a Közbeszerzési Hatóság www.kozbeszerzes.hu 
honlapján is megtekinthetőek, illetve letölthetőek. (Jelen dokumentációhoz nem kerül csatolásra.) 
 
Felhívjuk a tisztelt ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen dokumentáció mellett a közzétett felhívás - mely 
jelen dokumentációhoz nem került külön csatolásra -, és a Kbt., valamint a kapcsolódó rendeletek 
előírásainak ismerete is szükséges az érvényes ajánlattételhez. Ajánlatkérő a jelen dokumentáció 
elkészítésekor nem tűzte célul a Kbt. által meghatározott fogalmak, eljárási cselekmények, valamint a 
felhívásban meghatározottak megismétlését. Amennyiben a felhívás és a dokumentáció között 
ellentmondás van, a felhívás tartalma az irányadó. 
 

ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATOK ELKÉSZÍTÉSÉVEL, BENYÚJTÁSÁVAL ÉS 
ÉRTÉKELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN 

 
VI. Fogalom meghatározások 

 
Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárással kapcsolatosan az általa használt egyes fogalmakkal 
kapcsolatban – azok egyértelműsítése érdekében – az alábbiakat érti. 

1) Kbt.: a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
2) Art.: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 
3) Cégszerű aláírás: ajánlatkérő cégszerű aláírásként a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a 

végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. §-a szerinti cégszerű aláírást fogadja el. Ajánlatkérő a 
cégszerű aláírással egyenértékűnek fogadja el az olyan személy aláírását, akit az adott dokumentum 
aláírására a cégjegyzésre jogosult személy meghatalmazott. 

4) Ajánlattevő általi felelős fordítás: a Kbt. 47. § (2) bekezdése szerinti, az ajánlattevő által készített 
vagy becsatolt, a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumokra vonatkozó fordítás. 

5) Gazdasági szereplő: a Kbt. 3. § 10. pontjában meghatározott fogalom. 
6) Árfolyamok: A különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlati felhívás feladásának 

napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni. 
Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek árbevételi 
adatok átváltása esetén az adott naptári év utolsó napján, míg referencia adatok átváltása kapcsán annak 
(vég)teljesítése, egyéb esetben az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes MNB által 
meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. 
Amennyiben valamely devizát az MNB nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi 
bankja által az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított EUR 
ellenérték a mértékadó. 
Átszámítás esetén az ajánlattevőnek közölnie kell az alkalmazott árfolyamot. Az átszámítást külön, 
aláírt lapon, a nem HUF összegeket tartalmazó okiratok mögé kell csatolni 

7) Egyenértékűség: Ahol a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében 
az ajánlatkérő a dokumentációban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra hivatkozik, 
minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében 
történt, ajánlatot a dokumentációban előírt, „vagy az azzal egyenértékű” – a dokumentációban szereplő 
műszaki paraméterei tekintetében – termékre lehet tenni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) 
bekezdése alapján. 
Az egyenértékűség fennállásának igazolása az Ajánlattevő feladata és felelőssége, az egyenértékűség 
hitelt érdemlően csak a megajánlott termékre vonatkozó objektív adatok és független mérések, 
érvényes tanúsítványok csatolása esetén tekinthető igazoltnak. 
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Ajánlattevő köteles a termékek vonatkozásában nyilatkozatot benyújtani arra vonatkozóan, hogy az 
mindenben megfelel az ajánlati felhívásban és dokumentációban előírtaknak. 
Ajánlattevő a nem azonos, de egyenértékű termek megajánlása esetében köteles nyilatkozni arról, hogy 
a megadott,- és az azzal egyenértékű termék közötti különbségből eredő minden kockázatot és annak 
valamennyi, Ajánlattevőnél és Ajánlatkérőnél felmerülő mindennemű többletköltségét Ajánlattevő 
viseli. 
Mindenféle, a felhívásban és a dokumentációban (Szerződés tervezetben) foglaltakkal ellentétes, vagy 
azoknak nem megfelelő, értékelési szemponttal, vagy a szerződés teljesítésével kapcsolatos 
ajánlattevői kikötés (különösen, de nem kizárólagosan az ajánlati ár milyen valuta árfolyam mellett 
érvényes, vagy az ajánlat a felhívástól eltérően meddig érvényes, a jótállás terjedelmének eltérő 
korlátozása) az ajánlat érvénytelenségét vonhatja maga után 

 
VII. Az eljárás általános szabályai 

 

1) A közbeszerzési eljárás lebonyolítására a Kbt. szabályai szerint kerül sor. Az eljárás nyílt eljárás, erre, 
valamint az eljárás becsült értékére tekintettel a Kbt. Harmadik része kerül alkalmazásra. 

2) Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a jelen dokumentáció kiadásával ajánlatkérőnek nem 
célja a felhívásban, a Kbt.-ben, valamint az egyéb jogszabályokban foglalt rendelkezések 
megismétlése. Erre tekintettel a jelen dokumentáció kizárólag a felhívással és a vonatkozó 
jogszabályokkal (elsősorban a Kbt.-vel) összhangban értelmezendő. 

3) Ajánlatot csak az az ajánlattevő nyújthat be, aki, vagy akinek az ajánlatban megnevezett alvállalkozója 
a dokumentációt saját részére átvette. (Közös ajánlattétel benyújtása esetén elegendő a dokumentáció 
közös ajánlattevők (vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozóik) valamelyike által történő 
átvétele.). A dokumentációt átvevő a dokumentációt harmadik (illetéktelen) személynek nem teheti 
hozzáférhetővé, és azt másra nem ruházhatja át. Az az ajánlattevő aki, vagy akinek az ajánlatban 
megnevezett alvállalkozója a dokumentációt saját számára (vagy közös ajánlattétel esetén a közös 
ajánlattevők csoportja számára) nem vette át, nem nyújthat be érvényesen ajánlatot, tekintettel arra, 
hogy a dokumentáció átruházására nincsen lehetőség. 

4) Az ajánlat benyújtásával ajánlatkérő úgy tekinti, hogy az ajánlattevő tudomásul vette a felhívásban és 
dokumentációban tett előírásokat, különösen, de nem kizárólagosan a műszaki leírásban és a 
szerződéses feltételekben tett előírásokat. A közbeszerzési eljárás fajtájára tekintettel a benyújtott 
ajánlatnak maradéktalanul meg kell felelnie a műszaki leírás feltételeinek, eltérés esetén az ajánlat 
érvénytelen. Amennyiben a benyújtott ajánlat olyan feltételt tartalmaz, amely ellentétes a szerződéses 
feltételekben meghatározottakkal, az ajánlat érvénytelen. Azonban a hiánypótlás vagy felvilágosítás 
megadása során javítható az ajánlatban előforduló olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre 
vonatkozó hiba, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét, az 
ajánlattevők közötti verseny eredményét és az értékeléskor [Kbt. 69. § (3) bekezdése] kialakuló 
sorrendet nem befolyásolja. 

5) A közbeszerzési dokumentum dokumentummintákat tartalmaz annak érdekében, hogy az érvényes 
ajánlattételt megkönnyítse az ajánlatkérő. Felhívjuk a tisztelt ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatkérő 
nem teszi kötelezővé az általa meghatározott dokumentumminták alkalmazását, az csupán javasolt az 
ajánlattevőknek. Javasoljuk az ajánlattevőnek, hogy a dokumentumminták helyességét minden esetben 
ellenőrizzék. Amennyiben az ajánlattevő a dokumentumminta mellőzésével kívánja ajánlatát 
megtenni, kérjük, hogy fokozott figyelemmel járjon el az egyes dokumentumok tartalmi és formai 
megfelelősége érdekében. A dokumentációban szereplő iratminták kitöltése és benyújtása javasolt, de 
az Ajánlatkérő által előírt valamennyi információt, adatot tartalmazó nyilatkozatot is elfogadja 
Ajánlatkérő, amennyiben az alkalmas az alkalmasság, illetve egyéb, az Ajánlatkérő, illetőleg 
jogszabály által előírt feltétel, körülmény fennállásának vagy hiányának megállapítására. 

6) Ajánlattevő felelőssége, hogy az ajánlat érvényességéhez – különösen a gazdasági és pénzügyi 
alkalmasság, valamint a műszaki, illetve szakmai alkalmasság körében – szükséges dokumentumokat 
és igazolásokat, az ajánlat érvényességének egyértelmű megállapításához szükséges tartalommal 
ajánlatkérő rendelkezésére bocsássa. 

7) A kért információk benyújtásáért az ajánlattevő felel, nem kielégítő információk következménye az 
ajánlat érvénytelenné minősítése lehet. 
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8) Felhívjuk a figyelmet, hogy a Kbt. 62. § (1) bek. i) pontja szerint az ajánlatkérőnek az eljárásból ki 
kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót és az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, 
aki 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; 

9) Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő (közös 
ajánlattevők) kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és 
teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 

10)  A Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján az ajánlatban az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az egyéb 
előírt dokumentumok benyújtása mellett nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, 
fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. 

11) Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar. Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven 
történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Az ajánlat magyar nyelven kívül 
más nyelven nem nyújtható be. 
A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján az idegen nyelvű iratokat felelős magyar fordításban is csatolni kell 
az ajánlatban. Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az 
ajánlattevő képviseletére jogosult személy cégszerűen nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az 
eredeti szövegnek. A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős.  

12) A jelen közbeszerzési eljárás során az ajánlatkérő az általa megküldeni kívánt dokumentumokat fax 
vagy e-mail (Kbt. 41. §) útján küldi meg a gazdasági szereplőknek a gyors tájékoztatás érdekében. 
Ajánlatkérő a fax megküldését legfeljebb háromszor kísérli meg. A megküldött dokumentum akkor is 
kézbesítettnek minősül, ha az ajánlatkérő a megküldés sikerességéről faxjelentést kap, vagy ha az adott 
e-mail kiküldésre és az elküldött üzenetek közé besorolásra került. Ajánlatkérő fenntartja magának a 
jogot, hogy az eljárás során a hagyományos postai úton küldje meg az egyes dokumentumokat a 
gazdasági szereplőknek, amennyiben ezt a Kbt. nem zárja ki. 

13) Tájékoztatjuk az ajánlattevőket, hogy amennyiben ajánlatkérő felszólítása ellenére az ajánlattevő, az 
ajánlatkérő által előírt határidő lejártáig, a Kbt. 71. §-a szerinti felvilágosítást, vagy a 72. § szerinti 
indokolást nem adja meg, úgy az ajánlat elbírálását az eredeti, beadott ajánlat alapján végzi el. 

14) A benyújtott ajánlatokat az ajánlatkérő úgy tekinti, hogy az ajánlattevő megbizonyosodott a 
felhívásban és dokumentációban megadott, illetve a szerződés-tervezetből ésszerűen következő 
feladatokra vonatkozó szerződéses ár helyességéről és elégséges voltáról, valamint arról, hogy 
ajánlatuk végösszege fedez minden a dokumentációban, valamint az ennek részét képező szerződés 
tervezetben foglalt kötelezettséget és feladatot, ami a munka elvégzéséhez szükséges. 

15) A dokumentációban szereplő szerződés-tervezetet nem kell kitölteni, sem az ajánlathoz csatolni. 
 
 

VIII. A Kbt. 73. § (5) bekezdése szerinti tájékoztatás 
 
1) A Kbt. 73. § (4) bekezdésére tekintettel a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az 

ajánlat különösen, ha nem felel meg azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi 
követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, 
illetve a Kbt. 4. mellékletében felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak 
elő. A Közbeszerzési Hatóság - a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által minden évben 
rendelkezésére bocsátott adatszolgáltatás alapján - tájékoztatást tesz közzé honlapján a 
Magyarországon egyes ágazatokban alkalmazandó kötelező legkisebb munkabérről. 

2) A Kbt. 73. § (5) bekezdés alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként 
közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) 
bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. Az 
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ajánlatkérő a Kbt. 73. § (4) bekezdésben foglaltakra tekintettel nem köteles a közbeszerzési eljárásban 
külön információk feltüntetését előírni az ajánlatban, csak azt ellenőrzi, hogy az ajánlatban feltüntetett 
információk nem mondanak-e ellent a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti követelményeknek. 

3) A fenti előírásra tekintettel Ajánlatkérő az alábbiakban megadja azoknak a szervezeteknek 
(hatóságoknak) a nevét és elérhetőségét, amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat: 

 
3.1. Csongrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály  
Cím 6722 Szeged, Rákóczi tér 1. 
E-mail ffo@csongrad.gov.hu 
Telefon +36  62 561 501 
Fax +36  62 561 551 
Postafiók  6701 Szeged, Pf. 793. 
 
3.2. NAV Csongrád Megyei Adó-és Vámigazgatósága  
6721 Szeged, Bocskai utca 14. 
Telefon: +36 62 567 500 
Fax: +36 62 576 666 
 
NAV Általános Tájékoztató Rendszer 
(hétfőtől csütörtökig 8.30-16 óráig, pénteken 8.30-13.30 óráig) 
06-40-42-42-42 
06-20-33-95-888, 06-30-33-95-888,  06-70-33-95-888 
külföldről:  +36-1-250-9500 
 
NAV Ügyféltájékoztató és Ügyintéző Rendszer 
(hétfőtől csütörtökig 8.30-16 óráig, pénteken 8.30-13.30 óráig) 
A rendszer a TEL adatlap kitöltése és beküldése után, csak ügyfélazonosító számmal használható. 
06-40-20-21-22 
külföldről:  +36-1-441-9600 
 
3.3. Csongrád Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály II. 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály  
6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11. 
Telefon: +36 62 681 656 
Mobil: +36 20 381 98 10  
3.4. Csongrád Megyei Kormányhivatala Hatósági Főosztály I. 
Népegészségügyi Osztály  
Cím: 6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11. 
Telefon: +36 62 681 759 
Fax: +36 62 681 760 
E-mail cím: kovacs.ferenc@csongrad.gov.hu 
 
3.5. Emberi Erőforrások Minisztériuma, Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság  
Székhely: 1054 Budapest, Báthory u. 10.  
Telefonszám: 06-1-795-54-78  
E-mail: tarsadalmifelzarkozas@emmi.gov.hu 
 
3.6. Nemzeti Munkaügyi Hivatal, Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság 
1106 Budapest, Fehér út 10.,  
Tel: (36-1) 433 04 00 
Fax: (36-1) 433 04 55 
E-mail: MMI_foigazgato-helyettes@lab.hu 
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3.7. Egyenlő Bánásmód Hatóság 
Székhely: 1024 Budapest, Margit krt. 85. 
Posta cím: Pf. 672. Budapest 1539. 
Tel.: +36-1/336-7843, Fax: +36-1/336-7445 
E-mail: ebh@ebh.gov.hu 
Honlap: www.egyenlobanasmod.hu 
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IX. A Közbeszerzési dokumentum átvételének teljessége, pontossága 

 
1) A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé. A közbeszerzési dokumentum 

rendelkezésre bocsátásának módja: A dokumentáció elektronikus úton, a http://www.kisterseg-
szegedi.hu/kozbeszerzes linkről tölthető le. A közbeszerzési dokumentum átvételét/elérését a 
dokumentációban található átvételi elismervény visszaküldésével, a kozbeszerzes@kisterseg-
szegedi.hu elektronikus levélcímen kell igazolni, az ajánlattételi határidő lejártáig. A dokumentáció 
elérésének visszaigazolása az eljárásban való részvétel, azaz az ajánlattétel feltétele. A 
dokumentációban elhelyezett ajánlati adatlapokat, formanyomtatványokat, stb. értelemszerűen 
kitöltve kell az ajánlatban elhelyezni. Nem kell az ajánlatba elhelyezni a (kizárólag technikai 
segítségnyújtás céljára szolgáló) dokumentum előlapokat, valamint azokat a dokumentumokat, 
amelyek ebben az eljárásban a beadott ajánlat tartalma tekintetében nem alkalmazhatóak, illetve 
értelmezhetőek. Ajánlattevőnek a Kbt-ben, a kapcsolódó végrehajtási jogszabályokban, a felhívásban 
és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát 
elkészítenie és benyújtania. 
Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján előírja, hogy elegendő, ha a dokumentációt 
ajánlattevőnként egy (közös) ajánlattevő, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó veszi át. Az 
ajánlatban csatolni kell a dokumentáció átvételi elismervényének megküldését igazoló dokumentum 
másolati példányát és a kitöltött átvételi elismervény másolati példányát. 

2) A dokumentációt átvevő felelős azért, hogy ellenőrizze a dokumentáció teljes átvételét. 
Ajánlatkérőnek semmilyen kifogást nem áll módjában elfogadni, melynek az indoka, hogy a 
dokumentációt átvevő elmulasztotta a dokumentáció valamely részének átvételét. Felhívjuk a 
gazdasági szereplők figyelmét, hogy a jelen dokumentáció részét képezi – az ÚTMUTATÓ, a 
SZERZŐDÉS TERVEZET, valamint a NYILATKOZATMINTÁKON kívül – az ajánlatkérő által 
elkészített MŰSZAKI LEÍRÁS is. 

  



   

- 11 - 
 

X. Az ajánlat módosítása 
 

1) Az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja (vagy vonhatja vissza) ajánlatát. 
2) Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat — tekintettel a Kbt. 46. § (2) bekezdésére — sem részekben, sem 

egészében nem tudja visszaszolgáltatni. 
3) Amennyiben ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejárta után módosítja, vagy visszavonja az ajánlatát, 

az a Kbt. 81. § (11) bekezdése szerinti ajánlati kötöttség megsértésének tekintendő, melynek 
következménye az ajánlat érvénytelenné nyilvánítása. 

 
XI. A kiegészítő tájékoztatás, kapcsolattartás 

 
1) A Kbt. 56. § (1) bekezdése alapján bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban 

ajánlattevő lehet – a megfelelő ajánlattétel érdekében – a közbeszerzési dokumentumokban 
foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet. Ajánlattevők az ajánlati felhívással 
és a dokumentációval kapcsolatban felmerült kérdéseiket kizárólag írásban nyújthatják be az 
ajánlattételi határidő lejártát megelőzően, az I.3. pontban megjelölt helyen, faxon vagy elektronikus 
úton eljuttatva, feltüntetve az eljárás tárgyát.  

2) Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a szerződés megkötését követően ő viseli annak 
jogkövetkezményeit, amely olyan hiányosságból adódik, melyet ajánlattevőnek a tőle elvárható 
szakmai gondosság és körültekintés mellett észlelnie kellett volna, de a kiegészítő tájékoztatás kérés 
keretében nem jelzett. 

3) A tájékoztatást igénylő gazdasági szereplő a felhívásban megadott elérhetőségre közvetlenül 
benyújtott vagy postai kézbesítéssel küldött levélben vagy telefaxon (vagy a Kbt. 41. § (4) 
bekezdésének megfelelő elektronikus úton) fordulhat kiegészítő tájékoztatásért az ajánlatkérőhöz, aki 
az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb 6 nappal adja meg a válaszokat. 

4) A kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmüket a fentiekben meghatározottak mellett – a könnyebb 
feldolgozhatóság érdekében – kérjük szerkeszthető, „*.doc” vagy „*.docx” formátumban is 
megküldeni az Ajánlatkérőnek a felhívásban megjelölt e-mail címére. Felhívjuk a gazdasági szereplők 
figyelmét, hogy a Kbt. szabályozása értelmében az Ajánlatkérő alkalmazottai nem jogosultak az 
eljárással kapcsolatosan szóban (pl. személyesen, vagy telefon útján) felvilágosítást adni, erre 
tekintettel az ilyen módon érkező megkeresésre az Ajánlatkérő a válaszadást megtagadja. 

5) Ajánlatkérő a műszaki leírást és a szerződéses feltételeket érintő esetleges módosítási javaslatokat nem 
vár. Kérjük a gazdasági szereplőket, hogy kizárólag a Kbt. 56. §-ának megfelelő tartalommal, a 
megfelelő ajánlattétel érdekében, a felhívásban és a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban 
tegyék fel kérdéseiket. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy a Kbt. 56. §-a 
alapján az ajánlatkérőnek nincsen felhatalmazása a Kbt. egyes rendelkezéseivel kapcsolatosan 
értelmező tájékoztatást adni. A Kbt., valamint a közbeszerzésekkel összefüggő egyéb jogszabályok 
értelmezésével kapcsolatban elsősorban az Igazságügyi Minisztérium, valamint a Közbeszerzési 
Hatóság adhat felvilágosítást. 

6) Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 7. napnál később 
érkezik be, a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek nem kell megadnia. A postai küldemények 
elirányításából, elvesztéséből eredő összes kockázat a gazdasági szereplőt terheli. 

7) Az Ajánlatkérő – a gazdasági szereplők egyidejű értesítése mellett – írásban (fax, e-mail útján) válaszol 
a felhívásban és a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatos minden egyes kérdésre, és a tájékoztatás 
teljes tartalmát a gazdasági szereplők számára hozzáférhetővé teszi az Ajánlatkérő url címén, ahonnan 
a közbeszerzési dokumentum is elérhető. A kiegészítő tájékoztatás – előzetes telefonos időpont 
egyeztetése alapján – teljes terjedelemben megtekinthető az Ajánlatkérő címén. 

8) A gazdasági szereplő által feltett kérdések, és az ajánlatkérő által kézbesített kiegészítő tájékoztatások 
a dokumentáció részeivé válnak. 

9) A közbeszerzési eljárás során valamennyi levelezésre kérjük feltüntetni az alábbi információkat: 
 Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 
 „MOSODAI SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSE AZ SZKTT ÁLTAL AZ SZKTT ESZI RÉSZÉRE 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS KERETÉBEN. 
 az eljárás TED  94166-2018. nyilvántartási száma,  
 a dokumentumot beküldő neve és levelezési címe, faxszáma és e-mail címe. 

A nem megfelelően címzett, vagy feliratozott dokumentumok elirányításáért az Ajánlatkérőt felelősség nem 
terheli. 
10) Ajánlatkérő az eljárás során helyszíni bejárást és konzultációt nem tart. 



   

- 12 - 
 

 
XII. Az ajánlattétellel kapcsolatos költségek 

 
1) A dokumentáció átvételével, az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes 

költséget az ajánlattevőnek kell viselnie. Az ajánlattevő által kidolgozott ajánlatért ellenérték nem 
igényelhető. 

2) A dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti (Kbt. 57. § (1)-(2) 
bekezdés). A közbeszerzési eljárás eredményes vagy eredménytelen befejezésétől függetlenül 
ajánlattevőnek nincs joga az ajánlatkérővel szemben semmilyen jogcímen az ajánlat elkészítésével, 
benyújtásával és a dokumentáció átvételével kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan igényt 
támasztani. 

3) Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat nem tudja visszaszolgáltatni sem egészében, sem részeiben 
(különös tekintettel pl. az ajánlati biztosítékra vonatkozó bankgarancia dokumentumra), az ajánlatot 
Ajánlatkérőnek a Kbt. 46. § (2) bekezdése szerint legalább öt évig meg kell őriznie. 

 
XIII. Közös ajánlattétel 

 
1) Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ában foglalt feltételeknek, 

így különösen: 
a) az ajánlatba be kell csatolni a közös ajánlattevők megállapodását, amelyben rögzítik a Kbt. 35. § 

(6) bekezdésében előírt egyetemleges felelősségvállalást a szerződés teljesítéséért, továbbá meg 
kell adni a közös ajánlattevők munkamegosztását a feladatok és azok részaránya tekintetében; 

b) az ajánlatban a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös 
ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. Ahol e törvény az ajánlatkérő 
számára az ajánlattevők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő tájékoztatás megadása [56. §], a 
hiánypótlás [71. §], a felvilágosítás [71. §] és indokolás [72. §] kérése esetében az ajánlatkérő a 
közös ajánlattevőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a (2) bekezdés szerinti 
képviselőnek küldi meg; 

c) amennyiben az ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását [54. §] írja elő, a közös ajánlattevőknek a 
biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik 
közös ajánlattevő részéről történt megsértése [54. § (4) bekezdése] esetén a biztosíték az 
ajánlatkérőt illeti meg; 

d) a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen 
tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését; 

e) a közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek; 
f) az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi határidő lejárta 

után változás nem következhet be. 
 
2) Ajánlatkérő felhívja a közös ajánlattevők figyelmét, hogy kizárólag a képviselő ajánlattevő részére 

küldi meg a Kbt. által előírt és egyéb értesítéseket, tájékoztatásokat, felhívásokat. A közös ajánlattevők 
felelőssége, hogy az egymás közötti kommunikációt megfelelően rendezzék. A képviselő ajánlattevő 
részére kézbesített dokumentumok, valamennyi közös ajánlattevő részére kézbesítettnek tekintendők. 
A megfelelő kézbesítés érdekében az ajánlatban meg kell adni a képviselő ajánlattevő kapcsolattartásra 
megjelölt elérhetőségeit. 

3) Felhívjuk a tisztelt közös ajánlattevők figyelmét, hogy az egyes nyilatkozatok megtételénél különös 
figyelmet fordítsanak arra, hogy a nyilatkozatok – amennyiben az szükséges – valamennyi közös 
ajánlattevőre kiterjedjenek. Úgyszintén fokozott figyelemmel járjanak el a kizáró okokra, az 
alkalmassági feltételekre vonatkozó és egyéb igazolások csatolásakor. 

 
XIV. Az ajánlatot alkotó dokumentumok 

 
1) Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően tájékoztatja az 

ajánlattevőt, hogy az ajánlatokhoz a következő dokumentumokat, igazolásokat, nyilatkozatokat kell 
– lehetőleg az alábbi sorrendben – csatolni: 
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Sor-
szám 

Megnevezés 

1.  

A Kbt. 66. § (5) bekezdésének megfelelő felolvasólap. Lehetőleg a fedőlapot követően 
csatolják az ajánlatba! 
A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely 
feltünteti ajánlat esetében a 68. § (4) bekezdése [a ajánlattevők) nevét, címét (székhelyét), 
kapcsolattartóját, annak elérhetőségét] szerinti információkat. 
Közös ajánlattétel 
 esetén a képviselő részvételre jelentkező kapcsolattartásra megjelölt adatait kell megadni!1 
 

1. számú melléklet 

2.  
A Kbt. 66. § (2) bekezdésében előírt, úgynevezett ajánlati nyilatkozat, eredeti példányban. 
 
2. számú melléklet 

3.  

A Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat. 
Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 66 § (4) bekezdésében foglaltak 
szerint. 
Az ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevő nyilatkozzon arról, hogy az ajánlatban csatolt összes 
aláírt dokumentumot, igazolást (pl. referenciaigazolások, pénzintézeti nyilatkozatok stb.) az 
adott dokumentum, igazolás aláírására jogosult személy írta-e alá. 
3. számú melléklet 

4.  

Ajánlatkérő a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni 
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót 
kíván igénybe venni, 
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert 
alvállalkozókat. 
A nyilatkozatokat nemleges tartalommal is szükséges benyújtani az ajánlatban. 
Közös ajánlattevők esetén valamennyi közös ajánlattevőre is egyértelműen ki kell terjednie a 
nyilatkozatoknak. 
4. számú melléklet. 

5.  

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési 
eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni, ezt a 
dokumentumot az összes közös ajánlattevőnek alá kell írnia. 
 
5. sz. melléklet 
 

Kizáró okok fenn nem állásának igazolása: 

6.  

A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § - 16. § rendelkezései 
szerint kell igazolnia. 
Az ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet II. 
Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell 
előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Az 
ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági 
követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 
321/2015. (X.30.) Kormányrendelet III. és IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem 
tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. 

                                                 
1Lehetőség szerint kizárólag egyetlen levelezési címet, egyetlen telefaxszámot, egyetlen telefonszámot, egyetlen e-mail 
címet, egyetlen kapcsolattartásra jogosult személyt kérünk megjelölni. 
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A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1. § (3)-
(5) bekezdései is megfelelően alkalmazandóak. 
A nyilatkozatoknak a felhívás feladását követő keltezésűnek kell lennie. 
 
Ajánlattevő a Kbt. 81. § (3) bekezdése alapján ajánlatával együtt csatolja a kizáró okok és az 
alkalmasság előzetes igazolására az egységes európai közbeszerzési dokumentumot (EEKD). 
A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 3. § (2) bekezdése alapján, ha egy ajánlattevő az előírt 
alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva 
kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt 
külön formanyomtatványokat is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre 
bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról 
nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. A 
321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 3. § (3) bekezdése alapján a közös ajánlattétel esetén a 
közös ajánlattevők vagy ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be. 
 
EEKD melléklet 

7.  

A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés 
teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése, szerinti kizáró okok hatálya 
alá eső alvállalkozót. 
A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írja elő/ nem írta 
elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. 
A nyilatkozatoknak a felhívás feladását követő keltezésűnek kell lennie. 
 
6. sz. melléklet 

8.  

Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a 
cégbíróság előtt. Amennyiben igen, úgy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján, 
az ajánlathoz csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az 
annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 
A nyilatkozatoknak a felhívás feladását követő keltezésűnek kell lennie. 
 
7. sz. melléklet 

9.  

A Kbt. 65. § (7) bekezdés alapján az előírt alkalmassági követelményeknek 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 vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) bekezdésben 
foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban 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. 
 
8. számú melléklet 

Pénzügyi és gazdasági alkalmasság - a megkövetelt igazolási mód: 

10.  
Nyilatkozat az ajánlati felhívás III1.2) P1) pontjára vonatkozóan. 
 
EEKD melléklet 

11. 
A Kbt. 65. § (8) bek. szerinti kezességet vállaló szervezet székhelyére, (postacímére), 
telefonszámára, faxszámára, e-mail címére vonatkozó nyilatkozat 
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Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerint igazolta a gazdasági és pénzügyi 
alkalmasságát, abban az esetben az ajánlatkérő és a Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján 
kezességet vállaló személy (szervezet) között a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény 6:419. § szerinti kezességi szerződés jön létre olyan módon, hogy a fentiek szerinti 
írásbeli kezességvállalásnak az ajánlatkérő általi elfogadásáról a kezességet vállaló személyt 
(szervezetet) értesíti az ajánlatkérő. Erre tekintettel a kezességet vállaló köteles az ajánlatban 
megadni székhelyét (postacímét), telefonszámát, faxszámát, e-mail címét. 

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság - a megkövetelt igazolási mód: 

12. 
Nyilatkozat az ajánlati felhívás III.1.3) M1) pontjára vonatkozóan. 
 
EEKD melléklet 

Egyéb dokumentumok: 

11. 13. 

Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az ajánlattevő és az 
alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult 
személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. 
törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás-mintáját. 
Amennyiben az ajánlatot nem a képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az erre 
felhatalmazott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás-
mintáját is tartalmazó, a képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott 
meghatalmazását is szükséges csatolni. A meghatalmazásnak tartalmazni kell a 
meghatalmazott elfogadó nyilatkozatát, és aláírását is. Ajánlatkérő a meghatalmazást 
közokirat, vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában fogadja el. 

12. 14. 

Közös ajánlattétel eseten az ajánlatnak meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ában foglalt feltételeknek, 
különös figyelemmel a (2)–(3) bekezdésre. Be kell csatolni a közös ajánlattevők 
megállapodását, amelyben rögzítik a Kbt. 35. § (6) bekezdésében előírt egyetemleges 
felelősségvállalást a szerződés teljesítéséért, továbbá meg kell adni a közös ajánlattevők 
munkamegosztását a feladatok és azok részaránya tekintetében.  
A további szükséges adatokért ld. a jelen Dokumentáció VIII. pontját! 

13. 15. 

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

14. 16. 
Ajánlattevő nyilatkozata a fordításért vállalt felelősségről.  
 
10. számú melléklet 

15. 17. 

A gazdasági szereplőnek, amennyiben az ajánlata, hiánypótlása, vagy Kbt. 72. § szerinti 
indokolása üzleti titkot tartalmaz, a Kbt. 44. § szerinti üzleti titkot tartalmazó iratokat 
elkülönítetten köteles az ajánlathoz csatolni. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan 
információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti 
tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot 
tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, 
hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna 
számára aránytalan sérelmet. Ajánlatkérő nem fogadja el az indokolást, amennyiben az 
általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a 
Kbt. 44. §-ban foglaltakra. 
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11. számú melléklet 

16. 18. 

Amennyiben az ajánlattevő alvállalkozója, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más 
szervezet az ajánlatban – átalakulásra hivatkozással – jogelődje bármely adatát fel kívánja 
használni, az ajánlathoz csatolni kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat 
egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat. 

17. 19. 

Ajánlattevő nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az elektronikus példány a papír alapon 
benyújtottal megegyezik. 
 
12. számú melléklet 

18. 20. 

Szakmai ajánlat 
- szakmai ajánlathoz tartozó nyilatkozat minták 

13. számú melléklet – Nyilatkozat a mosási technológiáról 
14. számú melléklet – Nyilatkozat a szolgáltatás helyszínéül választott mosodákról 
15. számú melléklet – Nyilatkozat a szállítási paraméterekről 
16. számú melléklet – Nyilatkozat a háttérkapacitásról 
17. számú melléklet – Nyilatkozat a szabad kapacitásról 
18. számú melléklet – Nyilatkozat az alkalmazni kívánt mosó-, tisztító- és fertőtlenítő szerekről 
19. számú melléklet – Nyilatkozat a számítógépes rendszerről 
20. számú melléklet – Nyilatkozat a textil átadás-átvételről 

 21. 
Nyilatkozat nyertesség esetén a szerződés feltöltéséhez szükséges adatokról 
 

 
2) A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján, ahol az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely 

dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – egyszerű 
másolatban is benyújtható. 
Az ajánlatkérő előírja az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtását, amely 
közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen a garanciavállaló vagy a 
kezességvállalásról szóló nyilatkozat). 
Nem elektronikus úton történő ajánlattétel esetén az ajánlat 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy 
eredeti példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. 
Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is 
elfogadja. 

3) Figyelemmel a Kbt. 41. § (1) bekezdésében foglaltakra, az ajánlatban szereplő nyilatkozatok aláírás 
nélkül joghatás kiváltására nem alkalmasak, így az ajánlatot a szükséges helyeken – pl. ajánlattevő, 
alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatai, a Felolvasólap – 
cégszerűen aláírva (vagy cégszerű aláírásra jogosult által meghatalmazott személy(ek) aláírásával 
ellátva) kell benyújtani. 
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A közbeszerzés műszaki leírása 
 

Az ajánlatot az ártáblázatban felsorolt specifikáció szerint kell megadni. Az ajánlati ár tartalmazza az 
Ajánlatkérő telephelyein keletkező szennyes textíliák és matracok mosását, mángorlását, vasalását, 
javítását, valamint a megjelölt teljesítési helyekre történő szállítási, rakodási és egyéb költségeit.   
 

1. A telephelyek száma ahová a szállítás szükséges:  

6724 Szeged, Kálvária sgt. 45. 

6724 Szeged, Kálvária sgt. 47. 

6727 Szeged, Acél utca 1. 
 

2. Szállítási gyakoriság: A hét munkanapjain – minden nap 6:00 – 11:00 óra között. 
Az egyes telephelyeken előre egyeztetett időpontban történik az átadás-átvétel, a különböző 
féleségek tekintetében (pl. szelektált vagy nem szelektált piperemosás.) 

 
A mosodai megnevezések tartalma: (részletező táblázattal egyezően) gyűjtő nevenként: 
1. Ágytextília: 

A kategória összetétele: Lepedő, haránt lepedő, dunnahuzat, nagypárnahuzat, kispárnahuzat, gumi lepedő, 
hálóing, pizsama, beteg ing, ágykabát, törölköző; 
Anyagösszetétel: pamut és kevert anyagszálú 
3. Telephely esetében kizárólag fehér textíliákat jelent. 
1-2. Telephely esetében kb 40 %-ban színes és kb 60 %-ban fehér textíliát. 
Előfordulhat fertőző mosási igény is, ezek a tételek külön jelzéssel és csomagolással kerülnek elküldésre. 
 
2. Szelektált pipere 

A kategória összetétele: alsó és felső ruházat, ágynemű (színes), törölköző, konyharuha, pléd, takaró, 
párna, atléta, kombiné, bugyi, férfi alsó, köntös, ing, alsó, felső női ruha, zokni, férfi ing, tréning ruha, női 
alsó, melltartó, harisnya, zsebkendő, szoknya, blúz, otthonka, kardigán, póló, kabát, dzseki. 
A ruházat minősége vegyes új és nagyon használt is van benne, 
Anyagösszetétel: vegyes, kötött, műszálas, selyem, gyapjú; (gyapjú ágynemű is előfordulhat) 
Szín: vegyes 
Specifikáció: lakók saját tulajdonú textíliái 
 
3. Nem szelektált pipere 

A kategória összetétele : Alsó és felső ruházat, törölközők, konyharuhák, törölközők,  
Minősége: vegyes 
Anyagösszetétel: vegyes 
Szín: vegyes 
Specifikáció: intézményi tulajdonú textíliák 
 
4. Munkaruha:  

A)  A kategória összetétele: Tunika, nadrág, póló, köpeny 

Minősége: vegyes (új és használt is) 
Anyagösszetétel: pamut, vegyes, 
Szín: Fehér 
Specifikáció: konyhai-, ápoló-, és üzemeltetési személyzet munkaruhái 
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B) A kategória összetétele: Munkás nadrág, köpeny, pufajka,  

Minősége: Vegyes új és használt, 
Anyagösszetétel: vegyes.  
Szín: vegyes  
(Udvaros, műhelyes dolgozók, sofőrök, fűtők munkaruhái) 
 

5. Paplan, pléd: 

A kategória összetétele: vatta paplan, pehelypaplan, antiallergén mentes paplan,  
Minősége: Vegyes új és használt,  
Anyagösszetétel: vegyes.  
Szín: vegyes  
 
6. Ágyszivacsok (Ágybetétek):  

A kategória összetétele: dekus (70 kg alatti. 70 kg feletti), hullámos és sima szivacsok 
Minősége: vegyes (újak és nagyon használtak is vannak). 
  Összetétele: Vegyes 
   Specifikáció: méret: 200*100 illetve 200*90 
 
7. Függöny: (Sötétítő és nylon) 

Méretei: eltérő (inkább közepes)  
Alapanyaguk: vegyes, 
Minősége: használt 
 
8.  Párnák 
A kategória összetétele: toll, allergén mentes, szivacs, gyapjú, műszál 
 Minősége: vegyes 
  Szín: vegyes 
  Méretei: eltérő (kicsi, közepes, nagy) 
 
A mosatási szolgáltatás keretében megajánlott tisztítási szolgáltatás(ok)nak mindenkor meg kell felelniük 
az MI-03 38-81, az MI-03-145-81, EÜM 29/1-76, EÜMI 03-79-77. számú Egészségügyi Ágazati Műszaki 
Irányelvekben rögzítettek szerinti fertőtlenítő előírásnak, valamint a mindenkor hatályban lévő műszaki 
irányelveknek. (A termodezinfekciós mosási eljárás az MI-03 38-81, ill. az MI-03 145-81 egészségügyi 
ágazati műszaki irányelvek alapján történik. A kemo-termo-dezinfekciós mosási eljárás az EÜMI-29 1-76, 
EÜMI-03 78-77 és az EÜMI-03 79-77 számú egészségügyi ágazati műszaki irányelvek alapján történik.) 
Ajánlattevőnek igazolnia kell, hogy a mosodai szolgáltatást, és a kimosott textíliák szállítását a szükséges 
kiállított szakhatósági hozzájárulás (ORKI engedély), vagy ezzel egyenértékű dokumentum (bizonyítvány, 
állásfoglalás, jegyzőkönyv stb.), valamint - a 18/1998 (VI.3.) NM rendelet 35. § (4) foglaltakra is 
figyelemmel - akkreditált laboratóriumok által a készített legalább megfelelő minősítésű higiénés 
jegyzőkönyv(ek), szakvélemény(ek), mikrobiológiai felülvizsgálati jegyzőkönyve(k) vagy azzal 
egyenértékű dokumentumo(k) alapján végzi. Ezen dokumentumokat kérem ajánlatába csatolja be! 
Ajánlattevő I. osztályú minőségű szolgáltatásra tehet ajánlatot.   
 

Rendelkezzen az Ajánlattevő a mosási igényeknek megfelelő, különböző kapacitású, darabszámú, egyedi, 
higiénikus mosó- és szárítógépekkel, bármely berendezésünk meghibásodása esetén is zavartalan mosodai 
szolgáltatás biztosítása érdekében. 
A textíliák mosás utáni kezelése is biztosított legyen az Ajánlattevő által (kalanderek, vasalóprések, 
finischer-ek (alagút szárító), alakos- préssorok, különböző hajtogató- és rakatológépek stb.) melyek ab 
minőségi elvárásoknak és a legkülönbözőbb igényeknek is megfelelnek.  
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Az Ajánlattevő által alkalmazott mosási technológiáik klórmentesek kell, hogy legyenek és feleljenek meg 
az előírt egészségügyi ágazati műszaki irányelvekben rögzítetteknek. A vegyszer adagolási technológia 
biztosítsa előírt mennyiségű és típusú anyagok felhasználása tévedés és hibamentes legyen. A textíliák 
szállítására szolgáló konténerek tisztító fertőtlenítő mosását, valamint a konténereket bélelő textil zsákokat 
fertőtlenítő mosással tisztítsa meg az Ajánlattevő. 
 
A szállítással, illetve a teljesítéssel kapcsolatos részletes feltételeket a vállalkozási szerződés tartalmazza, 
az alábbiak szerint: 
A szennyes átadás-átvétel az alábbiak szerint történik, a Vállalkozó és a Megrendelő által: 
 
A Vállalkozó a Megrendelő által összegyűjtött és mérlegelt textíliát mosatási jegyzéken, mindkét fél által 
aláírva veszi át. A mért súlyt vagy a darabszámot a Megrendelő feltünteti a mosatási jegyzéken, ez képezi 
a megrendelés és a későbbi számlázás alapját. A mérleget amennyiben szükséges a Vállalkozó biztosítja. 
Az előkészített szennyest a Vállalkozó külön helyszíni ellenőrzés nélkül veszi át, az átvételt a szállítólevél 
aláírásával igazolja. 
Amennyiben az átvett szennyessel kapcsolatban a Vállalkozónak a saját telephelyén történő részletes 
átvételkor mennyiségi, vagy minőségi észrevétele van, úgy azt haladéktalanul, írásban (e-mail, fax )közli a 
Megrendelővel. 
Amennyiben bármelyik telephelyen a Megrendelő nem tud a hitelesített működtetéséhez megfelelő helyet 
biztosítani, úgy a Megrendelő kérésére azokat az érintett tételeket a Vállalkozó telehelyén lévő hitelesített 
mérlegen mérik meg, melynek valódiságát két jelenlévő alkalmazott aláírásával igazol. 
A mérés szúrópróbaszerű ellenőrzésére a Vállalkozó lehetőséget biztosít a Megrendelő részére. 
A Megrendelő telephelyeként egy helyen, a szerződéses féleségek szerint külön bontva készít szállítólevelet 
(mosatási jegyzéket) a tisztítandó tételekről és adja át azokat a Vállalkozó részére. 
1.1. Az ágytextília minden telephelyen összesítve kerül bizonylatolásra és átadásra. 
1.2. A szelektált piperemosás (személyes használatú textíliák) a Megrendelő által összegyűjtve, nylonba 

téve, az elkészített mosatási jegyzékkel, kísérőjeggyel ellátva kerül átadásra a Vállalkozó részére. A 
Vállalkozó ezeket a tételeket a mosatási jegyzéken átveszi, és külön mérlegelni fogja. Ezen tételekről 
a Megrendelő, mint szelektált pipere mosás készít mosatási jegyzéket, melyen az összesített napi súly 
szerepel. A Megrendelő felelőssége olyan nylon csomagolás biztosítása, amely garantálja, hogy a 
szállítás folyamán, a mosodába történő érkezésig elkülönülve maradjanak az egyes tételek. Az 
előkészített szennyest a Vállalkozó külön helyszíni ellenőrzés nélkül veszi át, melyet a szállítólevél 
aláírásával igazol. Amennyiben az átvett szennyessel kapcsolatban a Vállalkozónak a saját telephelyén 
történő részletes átvételkor mennyiségi vagy minőségi észrevétele, kifogása merül fel, úgy azt 
haladéktalanul írásban (e-mail, fax) közli a Megrendelővel. 

1.3. A nem szelektált piperemosás (személyes használatú textíliák) a Megrendelő által összegyűjtve, 
osztályos egységekként zsákokban elhelyezve kerülnek átadásra a Vállalkozó részére, mely zsákokban 
elhelyezik az egységenkénti mosatási jegyzéket. Ezeket a tételeket a Vállalkozó az osztályonkénti 
mosatási jegyzéken veszi át, mérlegelni zsákonként fogja. Ezen tételekről összesítést készítenek a felek, 
egy mosatási jegyzéken, mint „nem szelektált piperemosás”. A napi összsúly feltüntetésével készülő 
mosatási jegyzéket mindkét fél aláírásával látja el. Az előkészített szennyest a Vállalkozó külön 
helyszíni ellenőrzés nélkül veszi át, melyet a szállítólevél aláírásával igazol. Amennyiben az átvett 
szennyessel kapcsolatban a Vállalkozónak a saját telephelyén történő részletes átvételkor mennyiségi 
vagy minőségi észrevétele, kifogása merül fel, úgy azt haladéktalanul írásban (e-mail, fax) közli a 
Megrendelővel, lehetőleg azon napon. 

1.4. A munkaruházat a Megrendelő által egységenként összegyűjtve, egységekként külön-külön készített 
mosatási jegyzékkel kerül átadásra a Vállalkozó részére. A Vállalkozó ezeket a tételeket a mosatási 
jegyzékeken veszi át, de külön mérlegelni nem fogja, a Vállalkozó ezen tételeket összességében 
mérlegeli.  Ezen tételekről a Megrendelő, mint „munkaruházat” készít mosatási jegyzéket, amelyen a 
napi súly szerepel. 
A munkaruházatot a Megrendelő személyenként bejelöli. Az előkészített szennyest a Vállalkozó külön 
helyszíni ellenőrzés nélkül veszi át, melyet a szállítólevél aláírásával igazol. Amennyiben az átvett 
szennyessel kapcsolatban a Vállalkozónak a saját telephelyén történő részletes átvételkor mennyiségi 
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vagy minőségi észrevétele, kifogása merül fel, úgy azt haladéktalanul írásban (e-mail, fax) közli a 
Megrendelővel, lehetőleg azon napon. 
 

Ajánlati ár:  
A megajánlott árnak a szerződéses időszakban fixnek kell lennie és tartalmaznia kell az Ajánlattevőnek a 
teljesítéssel kapcsolatban felmerült valamennyi járulékos költségét (szállítás, kirakodás, javítás stb.). 
Áremelésre nem kerülhet sor.  
 
Az ajánlati ár bírálati szempont esetében kérjük a nettó és bruttó értéket is feltüntetni a felolvasólapon 
magyar forintban!  

 
A szolgáltatást végző vállalkozó rendelkezzen egészségügyi szennyezett textília mosására vonatkozóan az 
illetékes hatóság által kiadott szakhatósági hozzájárulással, vagy ezzel egyenértékű dokumentummal, a 
nosocomialis fertőzések megelőzésére szolgáló mosási módszerrel.  
 
Vállalkozó a szolgáltatás folytonosságának biztosítása érdekében rendelkezzen megfelelő kapacitással.  
 
A textíliák közepesen, illetve erősen szennyezettek. Amennyiben az átadásra kerülő textília az 
alkalmazandó mosási technológia tekintetében fertőzöttnek minősül, úgy az külön jelzésre kerül a 
Megrendelő által. A fertőzött textília mosása a mosásra kerülő anyag minőségétől függően vagy 
termodezinfekciós mosással (90°-95° C, 15 perc), vagy kemo-termodezinfekciós mosással kell történjen. 
A kemo-termodezinfekciós mosás peroxiddal történjen, Na-hypochlorit, illetve klórtartalmú mosószer a 
mosáshoz nem használható. (A chlorhexidin tartalmú fertőtlenítőszerek a textíliára kerülve, majd 
klórtartalmú mosószerrel mosva a textíliákon barnás-vörös elszíneződést okozhat, mely foltokat nem lehet 
eltávolítani.)Valamennyi felhasználásra kerülő módszernek az illetékes hatóság által engedélyezettnek kell 
lennie.  
 

Vállalkozó feladatai, kötelezettségei: 
 
A feladat a Megrendelő részére mosodai szolgáltatás végzése (mosás, szárítás, mángorlás, vasalás, 
hajtogatás, varrodai javítás, szállítás) : 
 
 Mosodai szolgáltatás:  

• Mosás,  

• Szárítás (technológiától függően),  

• Mángorlás, vasalás, finiselés (technológiától függően)  

• Varrodai javítás (stoppolás, foltozás, gomb, kötők, zseb visszavarrása, stb.),  

• Rendeltetésszerűen nem használható (selejt) textília különválogatása és a használható textíliától 
elkülönített módon történő visszaszolgáltatása, ágy– és beteg, illetve műtéti textília esetén pótlása  

• Szennyes és tiszta textília – zárt csomagolásban történő – el- és visszaszállítása,  

• Szennyes és tiszta textília szállítása Megrendelő telephelye és a mosoda között elkülönítetten, 
fertőtlenített, zárt szállító kocsiban,  

• A mosodai szolgáltatásnak elválaszthatatlan részei azok a tevékenységek, munkafolyamatok és 
adminisztrációk, amelyek a szerződésszerű teljesítést megalapozzák, illetve ellenőrizhetővé teszik. 
A szolgáltatások ára ezen tevékenységgel, munkafolyamatokkal és adminisztrációval együtt 
értendő.  

• A mosógépek fertőtlenítési hatékonyságát ellenőrizni kell félévente, valamint egyéb esetekben. 
műszaki javítás után. Az ellenőrzésről, valamint a műszaki javításról jegyzőkönyvet kell készíteni, 
amelyet a Megrendelőnek írásban a Vállalkozó köteles megküldeni.  
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Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a textíliák tisztítását a fentiekben részletezett technológiai 
előírásnak megfelelően és textíliát kímélő módon végzi:  
 
Az ellátottak és az alkalmazottak textíliáit egymástól elkülönítetten mossa és kezeli.  
 
A fertőzött textília kezelése, mosása, tárolása a szállításig az Országos Epidemiológiai Központ 
Dezinfekciós Osztálya Tájékoztató a fertőtlenítésről ” A járványügyi gyakorlatban és az egészségügyi 
szolgáltatásban alkalmazható fertőtlenítő eljárások kézikönyve” 2012” leírtaknak vagy azzal 
egyenértékű vagy az újabb megjelenésű kiadványok leírásnak megfelelően kell, hogy történjen:   
 

• A termodezinfekciós mosási technológia a pamut és poliészter-pamut anyagú textíliára 
alkalmazható,  

• Kemo-termodezinfekciós mosási eljárás szerint történjen a poliészter-pamut szálkeverésű 
egészségügyi textíliák, poliuretán ágybetétek mosása,  

• A mosást fertőtlenítő hatású mosószerrel kell végezni, amia chlorhexidin miatt nem lehet 
klórtartalmú   

• A textíliák mosását a szennyezettség fokának megfelelően kell elvégezni,  

• A mosási technológiát a fertőtlenítendő anyag minősége szerint kell kiválasztani,  

• Az alkalmazott mechanikai hatásokat figyelembe kell venni,  

• A III. fokozatú szennyezettségű textíliák mosásánál a mosás fázisai, termo-dezinfekciós és kemo-
termo-dezinfekciós eljárással a következő:  

• Előöblítés,  

• Előmosás,  

• Köztes öblítés, illetve centrifugálás,  

• Mosás,  

• Öblítés.  

• Az I. és II. fokozatú szennyeződés esetén az előöblítés elmaradhat.  
 

• Szennyezettségi fok:  

• I. Fok: közepesen szennyezett textíliák, ágynemű, törölköző, ellátotti ruházat, valamint mindaz, ami 
nem sorolható a III. fokozatba,  

• II. Fok: erősen szennyezett textíliák, minden védő-, és munkaruha,  

• III. Fok: véres, fekáliás, gennyes, zsíros textília.  

• IV. Fok: speciális fertőzések kapcsán használt textíliák  

• A szelektíven gyűjtött szennyes dolgozói védőruha, ellátotti textília átvétele zsákolva, a 
szivacsmatrac, tollpárna mosása átadása a Megrendelő által megjelölve történik. A szennyes textíliát 
szennyes zsákba helyezéskor az intézet kísérőlapon vezeti, a behelyezett textília fajtáját, 
mennyiségét megjelölve.  

• A mosásból kikerült, de szennyezett textíliát ismételten mosásnak kell alávetni.  
 
 
 
Minőség szakmai protokoll:  
 
• Az Megrendelő által akként minősített textíliát fertőzöttnek kell tekinteni, ezen textíliát fertőtlenítő 

mosásnak kell alávetni.  

• Fertőtlenítő mosást csak egészségügyi szennyes textília mosására engedéllyel rendelkező 
mosodában lehet biztosítani, ahol a fertőtlenítő mosást követően az üzem rendszere meggátolja a 
textília visszafertőződését egészen a megrendelőnek történő visszaadásig.  
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Higiénikus mosoda fogalma:  
 

• A higiénikus mosoda legyen képes mind termo-dezinfekciós, mind kemo-termo-dezinfekciós 
eljárás kivitelezésére.  

• Az egyes fertőtlenítő mosási technológiák hatékonyságát (fertőtlenítő effektusait) biológiai 
tesztekkel és a jogszabályban előírtak szerint, panasz esetén azonnal, e nélkül minimum félévente 
ellenőrizni kell.   

 
Tiszta fogalma:  
 

• Szabad szemmel látható szennyeződést nem tartalmazó, fertőtlenített, vasalt, száraz, textília.  
 
Varrni való, javítani való:  
 

• Gombhiányos, kötőhiányos, varrás mentén szakadt textíliák,  

• Szakadás esetén a foszló részek eldolgozása szükséges esztétikai okok miatt, Maximum 3 cm x 3 
cm folt fogadható el, termopatch-al történő javítással  

• Foltok színe egyezzen meg az alapszínnel.  
 
Selejt fogalma:  

• Anyag elvékonyodása miatt átlátszóvá vált textília,  

• Egy textílián belül több szakadás (0,5 m2-en belül 3-nál több szakadás),   

• Félbeszakadt textíliák,  

• Anyagfolytonossági hibás (lyukas) textíliák.   
 
 
Vállalkozó további feladatai, kötelezettségei a beszerzés tárgya vonatkozásában:  
 

• Valamennyi felhasználásra kerülő módszernek az illetékes hatóság által engedélyezettnek kell 
lennie.  

A Megrendelő jogosult a szerződés időtartama alatt a megajánlott technológia vállalkozó üzemében 
történő ellenőrzésére, illetve független szakértő felkérésére a technológia ellenőrzésére.  

• A szennyes elszállítására és a mosott textíliák visszaszállítására konténerekben kerül sor. A tiszta 
ruha szállítása munkanapokon reggel 06:00 -11:00 között, míg a szennyes ruha elszállítása 
munkanapokon 6:00 -11:00 között kell történjen.  

• A textília szállításához használt szállítóeszközök résmentesen záródó, tisztítható –fertőtleníthető 
szállítótérrel rendelkezzenek. A mosodai anyagmozgatáshoz használatos eszközök, 
szállítójárművek raktere, szállítókonténerek mosható fertőtleníthető anyagból készüljenek.  

A csomagolási és szállítási költségeket (beleértve a konténerek biztosítását is) a szolgáltatást 
végzőnek kell viselnie, a szerződéses ellenérték terhére. A szállítandó textília fuvareszközre történő 
le- és felrakása a vállalkozó feladata.  

• Vállalkozó garanciát vállal, hogy a szolgáltatás biztosításában egymást követő két naptári napnál 
hosszabb kimaradás nem történik akkor sem, ha az egymást követő munkaszüneti és/vagy 
ünnepnapok ennél hosszabb ideig tartanak. Ennek megfelelően Vállalkozónak ilyen esetekben 
előzetesen legalább 15 (tizenöt) nappal korábban tájékoztatnia kell a Megrendelőt, hogy 
munkaszüneti / ünnepnapokon milyen időpontban teljesít szolgáltatást. A Megrendelő az 
esedékesség napja előtt 5 (öt) munkanappal kérheti a hivatalosan kiadott munkarendtől való 
esetenkénti rendkívüli eltérést.  
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• Vállalkozó az előző bekezdésben foglalt garanciát vállalja arra az esetre is, ha saját berendezéseiben 
előre nem látható meghibásodás keletkezne, vagy egyéb akadályozó körülmény állna elő. Ilyen 
esetekben Megrendelőt haladéktalanul értesíteni kell és tájékoztatni arról, hogy a szolgáltatás 
teljesítése az átmeneti időszakban milyen módon történik.  

• A szennyezett textília átadás-átvétele az SZKTT ESZI Szeged, Kálvária sgt. 45., a Szeged, Kálvária 
sgt. 47. és Szeged, Acél utca 1. szám alatti telephelyén, a Megrendelő által kiállított Mosatási 
jegyzék alapján történik, melyen tételesen feltüntetésre kerül a textíliák féleségenkénti 
megnevezése, darabszáma.   

Az átadott-átvett textília mennyiségi eltérése esetén a Vállalkozó felelős a hiányért. A hiány 
regisztrálását követő 5 (öt) munkanapon belül a vállalkozó kártérítést köteles fizetni, a hiányzó 
tételek pótlását fedező beszerzési összegről a Megrendelő által kiállított számla alapján.   
A nem selejtes, de sérült, szakadt textíliát a Vállalkozó köteles a mosatási rendszerből javításra 
kivonni, s azt javítva, visszamosatva a Megrendelő részére telephelyén bizonylattal átadni.  

• Megrendelő részére a nem megfelelően tisztított (pecsétes) textíliát, illetve a sérülten, szakadtan 
visszaküldött textíliát a Vállalkozó köteles térítésmentesen kijavítva, visszamosatva bizonylattal 
átadni.   

• „Megtaposott”, szállítás közben szennyeződött és tiszta fogalmának nem megfelelő textília 
újramosást igényel. A Megrendelő által minőségi kifogással visszaküldött textíliát a vállalkozó 
köteles térítésmentesen újramosni.  

• Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden szolgáltatással kapcsolatban felmerült költséget. Az 
árat az nettó Ft / kg és Ft/kg + ÁFA bruttó egységben is meg kell adni, melynek alapja a tiszta, 
száraz, vasalt lemért textília súlya. Párna, pléd matrac, darabos textília esetén az ajánlati árat nettó 
Ft / db és Ft/db + ÁFA bruttó egységben is meg kell adni. A megajánlott ár a szerződés időtartama 
alatt nem változtatható.  

A Vállalkozó által betartandó vagyonvédelmi előírások a gépkocsik és a munkavállalók azonosítását, 
intézményi területre való beléptetését és kiléptetését, ellenőrzését illetően:  

 
Általános szabályok: 

• Vállalkozó köteles az intézményi szabályzatok, és belső utasítások előírásait betartani. A rájuk 
vonatkozó szabályokat a szerződéskötéskor kötelesek áttanulmányozni és az előírások tudomásul 
vételéről írásban nyilatkozni.  

• A szerződő fél, a Intézményben érvényes belső szabályok és szabályzatok előírásaiból a dolgozóit 
a szerződés érvénybe lépésekor köteles felkészíteni és a tudomásul vételről a dolgozókat írásban 
nyilatkoztatni.   

• Vállalkozó, mint munkáltató vegye figyelembe az alábbiakat: „A munkáltató köteles a 
munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető biológiai kockázatokat, a munkahelyi 
expozíciót (veszélyeztetettséget) a külön jogszabályban (61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet 
foglaltaknak megfelelően felmérni. Ennek csökkentése érdekében – a munkáltatónak a 
foglalkoztatás feltételeként – biztosítania kell az adott veszélyeztetett munkakörben foglalkoztatott 
dolgozók védőoltását.”   

 

Vagyonvédelmi szempontból betartandó előírások: 

A személyi mozgás és munkavégzés szabályai: 

• Általános alapelv, hogy a Intézmény nyitott, ami azt jelenti, hogy a Intézmény területére gyalogosan 
a főportán és vagy gyalogosan, gépjárművel a teherportán keresztül bárki beléphet.  

• A Vállalkozó a dolgozóinak munkarendjéről, a dolgozók névjegyzékéről, munkakörükről, 
jogosultságaikról a Megrendelőt írásban kötelesek tájékoztatni.  
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• A szerződő cégek dolgozóit a Megrendelő a jogosultságai szerint (biztonságot érintő kérdésekben, 
tűzvédelem, dohányzási szabályok betartása, közlekedési fegyelem betartása, károkozás, szeszesital 
fogyasztás, stb.) ellenőrizheti és utasíthatja.   

 
Gépjárművel történő mozgás szabályai: 

Szállító gépjárművek vonatkozásában: 

• A szállító gépjárművek mozgását a szállítókkal kötött szerződés szerint kell biztosítani.  
A gépjárművel történő mozgásra és parkolásra az SZKTT ESZI belő szabályzatai, előírásai 
érvényesek, a megkötött szerződésbe a szabályzat rájuk vonatkozó előírásait bele kell foglalni.   
A Megrendelővel vállalkozási szerződésben álló cégek a szerződés mellékletében rögzítenie kell a 
szerződő fél gépjárműveinek rendszámát, a gépjárművekkel közlekedők nevét, a szállítási 
időpontokat. Erről és az esetleges változásokról a Megrendelőt tájékoztatni kell.  

• Csak azok a szállító gépjárművek hajthatnak be az Intézmény területére, amelyek érvényes 
szállítólevéllel rendelkeznek. A szállítólevelek érvényességét és a gépjármű rakodóterét a gépjármű-
portaszolgálat, őrző-védő szolgálat jogosult ellenőrizni, és a gépjárműforgalomról nyilvántartást 
vezet.  

• Szállító gépjárművekkel csak addig az ideig tartózkodhatnak a Intézmény területén, ameddig a 
rakodási feladataikat végzik. A szállítókocsikat a vállalkozó a szennyes elszállítása után saját 
telephelyén fertőtleníti.  

 
A közbeszerzési eljárás a szolgáltatás mennyiségére irányadó információk: 
 
Szolgáltatás          Mennyiségi                               Összesen a két éves 
megnevezése  egység  mennyiség  
ágytextília (ágynemű)           kg     150000 
nem szelektált pipere mosás kg 55590 
szelektált pipere mosás kg 36700 
munkaruházat kg 11750 
paplan db 3030 
pléd db 10350 
ágyszivacs (ágybetét)           db    780 
sötétítő függöny kg 30 
nylon függöny kg 280 
párna, kicsi db 585 
párna, közepes db 70 
párna, nagy db 2035 
 
Ajánlatkérő a teljesítés során a mennyiségtől maximum - 20 %-kal eltérhet.  
A táblázatban felsorolt mennyiségek tájékoztató jellegűek, a terméklistát és a hozzá tartozó mennyiséget 
ajánlatkérő az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében állította össze.   
Ajánlattevő legyen képes a táblázatban megjelölt textiltermékek tisztítására és a szállítására a megadott 
telephelyekre.  

 
Kizáró okok és a megkövetelt igazolások: 

 
62. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt 

alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki 
a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt évben 

jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem 
mentesült: 
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aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény), 
illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti 
bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is; 

ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, vesztegetés 
nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag 
kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, valamint a Btk. 
szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés; 

ac) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi érdekeinek 
megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás; 

ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez kapcsolódó 
felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet; 

ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti terrorizmus 
finanszírozása; 

af) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerinti 
kényszermunka; 

ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és 
koncessziós eljárásban; 

ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz hasonló 
bűncselekmény; 

b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 
kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az ajánlat vagy 
részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek megfizetésére halasztást kapott; 

c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, 
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; 

d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 
e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt három 

éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert; 
f) tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi 

CIV. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontja alapján vagy az adott közbeszerzési eljárásban releváns módon c) 
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; 

g)2közbeszerzési 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)3korábbi 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 

                                                 
2Módosította: 2017. évi CLXXXVI. törvény 74. § 4. 
3Megállapította: 2016. évi CLX. törvény 18. § (1). Módosította: 2017. évi CLXXXVI. törvény 74. § 5. 
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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, 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) 4 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; 

l) 5 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 véglegessé vált közigazgatási - vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per 
esetén jogerős 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; 

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; 

n)6a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti - három évnél nem régebben meghozott - 
véglegessé vált és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat 
megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság véglegessé vált és végrehajtható határozatában 
megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; vagy ha az ajánlattevő ilyen 
jogszabálysértését más versenyhatóság végleges döntésében vagy bíróság jogerősen - három évnél nem 
régebben - megállapította és egyúttal bírságot szabott ki; 

o) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő a Tpvt. 
11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköző jogsértést követett el, kivéve, ha a gazdasági szereplő az 
ajánlat, tárgyalásos eljárásban és versenypárbeszédben végleges ajánlat benyújtását megelőzően a 
Gazdasági Versenyhivatal számára a Tpvt. 11. §-ába vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköző magatartást 
feltárja és a Tpvt. 78/A. § (2) bekezdésében foglalt, a bírság mellőzésére vonatkozó feltételek fennállását a 
Gazdasági Versenyhivatal a Tpvt. 78/C. § (2) bekezdése szerinti végzésében megállapította; 

                                                 
4Módosította: 2017. évi CLXXXVI. törvény 74. § 6. 
5Módosította: 2017. évi CLXXXVI. törvény 74. § 7. 
6Módosította: 2017. évi CLXXXVI. törvény 74. § 8. 
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p) 7a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben részére 
biztosított előleget nem a szerződésnek megfelelően használta fel, és ezt három évnél nem régebben 
meghozott, jogerős bírósági, véglegessé vált közigazgatási vagy annak megtámadására irányuló 
közigazgatási per esetén jogerős bírósági határozat megállapította; 

q)8súlyosan 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. 

(2) A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet 
részt alkalmasság igazolásában, amennyiben 

a) vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén 
annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, 
illetve személyes joga szerint az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy olyan 
személy, akivel szemben az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt az elmúlt öt 
évben jogerős ítéletet hoztak és a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült, vagy 

b) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet az elmúlt öt évben 
- vagy ha ez rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli 
mentesüléséhez szükséges időn belül - olyan személlyel szemben hozták, aki a bűncselekmény 
elkövetésekor a gazdasági szereplő vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője 
vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy 
felügyelő szervének tagja, illetve az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy 
volt. 

(3) Az (1) bekezdés b) pontjában említett adófizetési kötelezettség alatt a belföldi székhelyű gazdasági 
szereplő tekintetében az állami adóhatóság és a vámhatóság által nyilvántartott adófizetési kötelezettséget 
kell érteni. 

(4) Az (1) bekezdés c) pontját nem kell alkalmazni olyan esetben, ha az ajánlatkérő a 98. § (4) bekezdés 
d) pontja alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást folytat le. 

(5) Az (1) bekezdés a) pont ah) alpontjában említett hasonló bűncselekmény alatt az Európai Unió más 
tagállamában letelepedett ajánlattevő, illetve a más állam büntető joghatósága alá tartozó külföldi 
állampolgár természetes személy esetében 

a) bűnszervezetben részvétel bűncselekmény esetén a szervezett bűnözés elleni küzdelemről szóló, 2008. 
október 24-i 2008/841/IB tanácsi kerethatározat 2. cikkében meghatározott bűnszervezetben való 
részvételhez kapcsolódó bűncselekményt, 

b) vesztegetés, vesztegetés elfogadása, hivatali vesztegetés, hivatali vesztegetés elfogadása, vesztegetés 
bírósági vagy hatósági eljárásban, vesztegetés elfogadása bírósági vagy hatósági eljárásban bűncselekmény 
esetén az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke (2) bekezdésének c) pontja alapján, az Európai 
Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő korrupció elleni küzdelemről 
szóló egyezmény kidolgozásáról szóló 1997. május 26-i tanácsi jogi aktushoz csatolt egyezmény 3. 
cikkében meghatározott korrupciót, 

c) költségvetési csalás bűncselekmény esetén az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről 
szóló egyezmény 1. cikke szerinti csalást, 

d) terrorcselekmény esetén a terrorizmus elleni küzdelemről szóló 2002 június 13-i 2002/475/IB tanácsi 
kerethatározat 1., illetve 3. cikkében meghatározott terrorista bűncselekmény vagy terrorista csoporthoz 
kapcsolódó bűncselekményt, vagy az említett kerethatározat 4. cikke szerinti, bűncselekményre való 
felbujtást, bűnsegélyt vagy kísérletet, 

e) pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása bűncselekmény esetén a pénzügyi rendszereknek a 
pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló 2005. 

                                                 
7Megállapította: 2016. évi CLX. törvény 18. § (2). Módosította: 2017. évi CLXXXVI. törvény 74. § 9. 
8Beiktatta: 2016. évi CLX. törvény 18. § (3). Módosította: 2017. évi CLXXXVI. törvény 74. § 10. 
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október 26-i 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikkében meghatározott pénzmosást 
vagy terrorizmus finanszírozását, 

f) emberkereskedelem vagy kényszermunka esetén az emberkereskedelem megelőzéséről, és az ellene 
folytatott küzdelemről, az áldozatok védelméről, valamint a 2002/629/IB tanácsi kerethatározat 
felváltásáról szóló 2011. április 5-i 2011/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikkében 
meghatározott gyermekmunkát és az emberkereskedelem más formáit 
kell érteni. 

(5a)9 Az (1) bekezdés n) pontját a közbeszerzési eljárásban nem kell alkalmazni, ha a Kormány a verseny 
biztosítása érdekében annak alkalmazása alól az ajánlatkérő kezdeményezésére a közbeszerzésekért felelős 
miniszter előterjesztése alapján hozott egyedi határozatában felmentést adott. A felmentést az ajánlatkérő 
kizárólag a közbeszerzési eljárás megkezdését megelőzően, akkor kérheti, ha a közbeszerzési eljárással 
érintett piac gazdasági szereplőinek jelentős része az (1) bekezdés n) pontja szerinti kizáró ok hatálya alatt 
áll, ide nem értve azon gazdasági szereplőket, amelyek a 64. § szerinti öntisztázás alapján nem zárhatók ki 
a közbeszerzési eljárásból. Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban feltünteti, hogy a közbeszerzési 
eljárásban az (1) bekezdés n) pontja szerinti kizáró okot a Kormány határozatára tekintettel nem 
alkalmazza. 

(6) Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban köteles hivatkozni az (1) és (2) bekezdésben foglalt 
kizáró okokra. 

(7) Az ajánlatkérő - az érintett ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, alkalmasság igazolásában 
részt vevő szervezet nevének és címének (székhelyének, lakóhelyének) az eljárás tárgyának és 
azonosítójának, valamint a kizárás és a kizárt gazdasági szereplő erről való tudomásszerzése időpontjának 
megjelölésével - köteles tájékoztatni a Közbeszerzési Hatóságot az (1) bekezdés i) és j) pontja szerinti 
kizárásról és a kizárás időpontjáról. 

63. § (1) Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az eljárásban nem lehet 
ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, illetve nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan 
gazdasági szereplő, aki 

a) 10 a 73. § (4) bekezdésében említett környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeket 
súlyosan megszegte, és ezt három évnél nem régebben meghozott, jogerős bírósági, véglegessé vált 
közigazgatási vagy annak közigazgatási perben való megtámadása esetén jogerős bírósági határozat 
megállapította; 

b) 11 három évnél nem régebben hozott jogerős bírósági, véglegessé vált közigazgatási vagy annak 
közigazgatási perben való megtámadása esetén jogerős bírósági határozat megállapította, hogy 
jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségét - a c) pontban meghatározott eset kivételével - 
súlyosan megszegte vagy külön jogszabályban meghatározott szakmai szervezet etikai eljárása által 
megállapított, súlyos, szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el; 

c) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségét 
az elmúlt három évben súlyosan megszegte és ez az említett korábbi szerződés felmondásához vagy 
elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb szankció 
érvényesítéséhez vezetett, vagy ha a nyertes ajánlattevőként szerződő fél olyan magatartása, amelyért 
felelős részben vagy egészben a szerződés lehetetlenülését okozta; 

d) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésével 
kapcsolatban az alvállalkozója felé jogerős bírósági ítéletben három éven belül megállapított 
szerződésszegést követett el, amelynek során az alvállalkozó felé fennálló vég- vagy részszámlából fakadó 
fizetési kötelezettségét 10%-ot meghaladó részben nem teljesítette annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként 
szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett. 

(2) Az ajánlatkérő köteles az eljárást megindító felhívásban megjelölni az alkalmazott, (1) bekezdés 
szerinti kizáró okokat. 

                                                 
9Beiktatta: 2016. évi LXIII. törvény 1. §. Hatályos: 2016. VI. 15-től. 
10Megállapította: 2016. évi CLX. törvény 19. §. Módosította: 2017. évi CLXXXVI. törvény 74. § 11. 
11Módosította: 2017. évi CLXXXVI. törvény 74. § 12. 
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(3) Az (1) bekezdésben, valamint a 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), l), n) és p) pontjában meghatározott 
időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani. Az ajánlatkérő 
köteles kizárni az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, amelyre vonatkozóan valamelyik, az eljárásban 
alkalmazandó kizáró ok fennáll. A kizáró okok fenn nem állásának ellenőrzését az ajánlatkérő az e 
törvényben és a külön jogszabályban foglaltak szerint köteles elvégezni. 

 
Megkövetelt igazolások a Kbt., valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. 
rendelet) alapján  

A kizáró okok igazolása 

8. § Magyarországon letelepedett ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező esetében a Kbt. Második 
Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő a Kbt. 62. §-a tekintetében a következő 
igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat köteles elfogadni, illetve a következőképpen köteles ellenőrizni a 
kizáró okok hiányát: 

a) a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) és e) pontja tekintetében - amelyet kizárólag természetes személy 
gazdasági szereplő köteles igazolni -, valamint a Kbt. 62. § (2) bekezdésében említett személyek esetén 
közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatot; 

b)12a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a 
továbbiakban: Art.) szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisból az ajánlatkérő ellenőrzi, ha a gazdasági 
szereplő az adatbázisban nem szerepel, az illetékes adó- és vámhivatal igazolását vagy az adóigazgatási 
eljárás részletszabályairól szóló kormányrendelet szerinti adóigazolást; 

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

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

e) a Kbt. 62. § (1) bekezdés g) pontja tekintetében a kizáró ok hiányát a Hatóság honlapján elérhető 
nyilvántartásból, valamint a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-
adatok alapján az ajánlatkérő ellenőrzi; 

f)13a Kbt. 62. § (1) bekezdés h) pontja tekintetében az ajánlatkérő nem kérhet külön igazolást, a kizáró 
ok hiányának igazolásaként az ajánlatkérő köteles elfogadni az eljárásban benyújtott egységes európai 
közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot, a Közbeszerzési Döntőbizottság vagy a bíróság 
döntésére vonatkozóan a kizáró ok hiányát a Hatóság honlapján közzétett adatokból az ajánlatkérő 
ellenőrzi; 

g) a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja tekintetében nem szükséges igazolás benyújtása, a kizáró ok 
megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során; 

h) a Kbt. 62. § (1) bekezdés j) pontja tekintetében az adott eljárásban a kizáró ok megvalósulását az 
ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során; korábbi közbeszerzési eljárásra vonatkozóan pedig az ajánlatkérő 
köteles elfogadni az eljárásban benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt 
nyilatkozatot; 

i) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjára vonatkozóan 

                                                 
12Módosította: 475/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 61. § 1. 
13Megállapította: 487/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 7. § (7). Hatályos: 2017. I. 1-től. 
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ia) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka) alpontja tekintetében nem szükséges igazolás vagy nyilatkozat 
benyújtása, a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján 
az ajánlatkérő azt ellenőrzi, hogy valóban Magyarországon bejegyzett gazdasági szereplőről van szó; 

ib) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező 
nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy 
amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt nem jegyzik 
szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 
r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó 
lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs 
a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy 
erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni; 

ic) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjára vonatkozóan az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező 
nyilatkozata arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 
az ajánlattevőben, illetve részvételre jelentkezőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os 
tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik; ha van ilyen szervezet, az ajánlattevő vagy részvételre 
jelentkező azt nyilatkozatban megnevezi (cégnév, székhely), továbbá nyilatkozik, hogy annak 
vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn; 

j)14a Kbt. 62. § (1) bekezdés l) pontja tekintetében a kizáró okok hiányát az ajánlatkérő ellenőrzi a 
munkaügyi hatóságnak a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 8/C. §-a szerint vezetett 
nyilvántartásából nyilvánosságra hozott adatokból, valamint a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal 
honlapján közzétett adatokból; 

k) a Kbt. 62. § (1) bekezdés m) pontja tekintetében nem szükséges igazolás benyújtása, a kizáró ok 
megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során; 

l) a Kbt. 62. § (1) bekezdés n) pontja tekintetében a Gazdasági Versenyhivatal (a továbbiakban: GVH) 
döntései, illetve az ezt felülvizsgáló bírósági döntések tekintetében a jogsértés megtörténtét az ajánlatkérő 
a GVH honlapján található, döntéseket tartalmazó adatbázisokból ellenőrzi; az ajánlatkérő ezen felül nem 
kérhet külön igazolást, a GVH honlapján található adatbázisokban nem szereplő esetleges jogsértés 
hiányának igazolásaként az ajánlatkérő köteles elfogadni az eljárásban benyújtott egységes európai 
közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot; 

m) a Kbt. 62. § (1) bekezdés o) pontja tekintetében az ajánlatkérő köteles elfogadni igazolásként az 
eljárásban benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot; 

n) a Kbt. 62. § (1) bekezdés p) pontja tekintetében az ajánlatkérő nem kérhet külön igazolást, a kizáró ok 
hiányának igazolásaként az ajánlatkérő köteles elfogadni az eljárásban benyújtott egységes európai 
közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot; 

o)15a Kbt. 62. § (1) bekezdés q) pontja tekintetében az ajánlatkérő nem kérhet külön igazolást, a jogsértés 
megtörténtét vagy annak hiányát a Hatóság honlapján közzétett adatokból az ajánlatkérő ellenőrzi. 

9. § Magyarországon letelepedett ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező esetében a Kbt. Második 
Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő a Kbt. 63. §-a tekintetében a következő 
írásbeli nyilatkozatokat köteles elfogadni, illetve a következőképpen köteles ellenőrizni a kizáró okok 
hiányát: 

a) a Kbt. 63. § (1) bekezdés a), b) és d) pontja tekintetében az ajánlatkérő nem kérhet külön igazolást, a 
kizáró ok hiányának igazolásaként az ajánlatkérő köteles elfogadni az eljárásban benyújtott egységes 
európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot; 

b) a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontja tekintetében nem szükséges igazolás benyújtása, az ajánlatkérő a 
kizáró ok hiányát a Hatóság honlapján elérhető nyilvántartásból ellenőrzi. 

10. § (1) Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező esetében az 
ajánlatkérő a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a Kbt. 62. §-a tekintetében 

                                                 
14Módosította: 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 308. § a). 
15Beiktatta: 487/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 7. § (8). Hatályos: 2017. I. 1-től. 
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a következő igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat köteles elfogadni, illetve a következőképpen köteles 
ellenőrizni a kizáró okok hiányát: 

a) a Kbt. 62. § (1) bekezdés a), e)-f) pontja és (2) bekezdése tekintetében a gazdasági szereplő, illetve 
személy tagállama vagy letelepedése szerinti országa illetékes igazságügyi vagy közigazgatási hatósága 
által kibocsátott okiratot, amely igazolja az említett követelmények teljesítését; 

b)16a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében a letelepedése szerinti ország illetékes hatóságainak 
igazolását; a kizáró ok hiányát magyarországi köztartozással kapcsolatban az Art. szerinti 
köztartozásmentes adózói adatbázisból az ajánlatkérő is ellenőrzi; ha az ajánlattevő, illetve részvételre 
jelentkező az adatbázisban nem szerepel, az illetékes adó- és vámhivatal igazolását vagy az adóigazgatási 
eljárás részletszabályairól szóló kormányrendelet szerinti adóigazolást is be kell nyújtani; amennyiben a 
gazdasági szereplő Magyarországon nem végez adóköteles tevékenységet, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
erről szóló igazolását; 

c) a Kbt. 62. § (1) bekezdés c), d), g) pontja tekintetében a letelepedése szerinti ország illetékes 
hatóságainak igazolását; a g) pont tekintetében a Közbeszerzési Döntőbizottság által alkalmazott eltiltásra 
vonatkozóan a kizáró ok hiányát az ajánlatkérő a Hatóság honlapján elérhető nyilvántartásból ellenőrzi; 

d)17a Kbt. 62. § (1) bekezdés h) pontja tekintetében az ajánlatkérő nem kérhet külön igazolást, a kizáró 
ok hiányának igazolásaként az ajánlatkérő köteles elfogadni az eljárásban benyújtott egységes európai 
közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot, a Közbeszerzési Döntőbizottság vagy a bíróság 
döntésére vonatkozóan a kizáró ok hiányát a Hatóság honlapján közzétett adatokból az ajánlatkérő 
ellenőrzi; 

e) a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja tekintetében nem szükséges igazolás benyújtása, a kizáró ok 
megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során; 

f) a Kbt. 62. § (1) bekezdés j) pontja tekintetében az adott eljárásban a kizáró ok megvalósulását az 
ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során; korábbi közbeszerzési eljárásra vonatkozóan pedig az ajánlatkérő 
köteles elfogadni az eljárásban benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt 
nyilatkozatot; 

g) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjára vonatkozóan: 
ga) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka) alpontja tekintetében az érintett ország illetékes hatósága által 

kiállított adóilletőség-igazolást; 
gb) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező 

nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén vagy 
amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt, illetve részvételre jelentkezőt nem jegyzik 
szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint 
definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó 
nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) 
pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot 
szükséges csatolni; 

gc) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) pontja tekintetében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező 
nyilatkozata arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 
az ajánlattevőben, illetve részvételre jelentkezőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os 
tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik; ha van ilyen szervezet, az ajánlattevő vagy részvételre 
jelentkező azt nyilatkozatban megnevezi (cégnév, székhely), továbbá nyilatkozik, hogy annak 
vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn; 

h)18a Kbt. 62. § (1) bekezdés l) pontja tekintetében a kizáró okok hiányát az ajánlatkérő ellenőrzi a 
munkaügyi hatóságnak a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 8/C. §-a szerint vezetett 
nyilvántartásából nyilvánosságra hozott adatokból, valamint a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal 
honlapján közzétett adatokból; 

                                                 
16Módosította: 475/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 61. § 2. 
17Megállapította: 487/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 7. § (9). Hatályos: 2017. I. 1-től. 
18Módosította: 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 308. § a). 
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i) a Kbt. 62. § (1) bekezdés m) pontja tekintetében nem szükséges igazolás benyújtása, a kizáró ok 
megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során; 

j) a Kbt. 62. § (1) bekezdés n) és o) pontja tekintetében az ajánlatkérő nem kérhet külön igazolást, a 
kizáró ok hiányának igazolásaként az ajánlatkérő köteles elfogadni az eljárásban benyújtott egységes 
európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot; Magyarországon elkövetett korábbi jogsértés 
tekintetében az ajánlatkérő az n) pontban található kizáró ok hiányát a GVH honlapján található, döntéseket 
tartalmazó adatbázisokból ellenőrzi; 

k) a Kbt. 62. § (1) bekezdés p) pontja tekintetében az ajánlatkérő nem kérhet külön igazolást, a kizáró ok 
hiányának igazolásaként az ajánlatkérő köteles elfogadni az eljárásban benyújtott egységes európai 
közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot; 

l)19a Kbt. 62. § (1) bekezdés q) pontja tekintetében az ajánlatkérő nem kérhet külön igazolást, a jogsértés 
megtörténtét vagy annak hiányát a Hatóság honlapján közzétett adatokból az ajánlatkérő ellenőrzi. 

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

11. § Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező esetében az ajánlatkérő 
a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a Kbt. 63. §-a tekintetében a következő 
írásbeli nyilatkozatokat köteles elfogadni, illetve a következőképpen köteles ellenőrizni a kizáró okok 
hiányát: 

a) a Kbt. 63. § (1) bekezdés a), b) és d) pontja tekintetében az ajánlatkérő nem kérhet külön igazolást, a 
kizáró ok hiányának igazolásaként az ajánlatkérő köteles elfogadni az eljárásban benyújtott egységes 
európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot; 

b) a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontja tekintetében az ajánlatkérő nem kérhet külön igazolást, a kizáró ok 
hiányának igazolásaként az ajánlatkérő köteles elfogadni az eljárásban benyújtott egységes európai 
közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot, azzal, hogy magyarországi ajánlatkérővel kötött 
szerződés teljesítésére vonatkozóan a kizáró ok hiányát az ajánlatkérő köteles a Hatóság honlapján elérhető 
nyilvántartásból ellenőrizni. 

12. § Azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők 
hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági 
szereplő nem esik valamely kizáró ok hatálya alá, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető 
hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett 
gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti elismert ajánlattevők hivatalos listáját 
vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 8-11. §-ban 
foglalt egyéb igazolási módok helyett. 

13. § Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező, 
az ajánlathoz, illetve a részvételi jelentkezéshez köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott 
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 

14. § (1) A 8. § i) pont ic) alpontja, valamint a 10. § g) pont gc) alpontja szerint igazolt Kbt. 62. § (1) 
bekezdés k) pont kc) alpontjának alkalmazásában közvetett tulajdon, illetve szavazati jog alatt az 
ajánlattevő vagy részvételre jelentkező tulajdoni hányadának, illetőleg szavazati jogának az ajánlattevőben 
vagy részvételre jelentkezőben tulajdoni részesedéssel, illetőleg szavazati joggal rendelkező más gazdasági 
szereplő (köztes gazdasági szereplő) tulajdoni hányadán, szavazati jogán keresztül történő gyakorlását kell 
érteni. A közvetett tulajdon, a közvetett szavazati jog arányának megállapításához a közvetett tulajdonnal, 
szavazati joggal rendelkezőnek a köztes gazdasági szereplőben fennálló szavazati jogát vagy tulajdoni 
hányadát meg kell szorozni a köztes gazdasági szereplőnek az ajánlattevőben, illetve részvételre 
jelentkezőben fennálló szavazati vagy tulajdoni hányada közül azzal, amelyik a nagyobb. Ha a köztes 

                                                 
19Beiktatta: 487/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 7. § (10). Hatályos: 2017. I. 1-től. 
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gazdasági szereplőben fennálló szavazati vagy tulajdoni hányad az ötven százalékot meghaladja, akkor azt 
egy egészként kell figyelembe venni. 

(2) A 8. § i) pont ib) és ic) alpontjában, valamint a 10. § gb) és gc) alpontjában foglalt nyilatkozat 
benyújtása mellett a nyilatkozattal igazolt kizáró ok tekintetében az ajánlatkérőt további ellenőrzési 
kötelezettség - hatóságok, más szervezetek megkeresése - nem terheli és kizárólag a tudomására jutott 
kétséget kizáró bizonyíték esetében köteles a hamis nyilatkozattétel tényét megállapítani. 

(3) A 8. § i) pont ib) alpontja, valamint a 10. § g) pont gb) alpontja alkalmazásában szabályozott tőzsde 
alatt a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 5. § (1) bekezdés 114. pontjában meghatározott 
szabályozott piacot kell érteni. 

15. § (1) 20  Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásában részt vevő 
alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot 
köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában, illetve ha az ajánlatkérő előírta, a 63. §-ában foglalt kizáró okok 
hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az 
egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező 
eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének. 

(2) Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő 
vagy részvételre jelentkező a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be. 

16. § (1) A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontja szerinti köztartozást nyilvántartó hatóságok igazolásának 
[8. § b) pont] azt kell tartalmaznia, hogy az igazolás kiállításának időpontjában van-e a gazdasági 
szereplőnek a hatóság által nyilvántartott köztartozása, illetve ha van, milyen időpontban járt le a gazdasági 
szereplő arra vonatkozó fizetési kötelezettsége és annak megfizetésére halasztást kapott-e, illetve milyen 
időtartamú halasztást kapott. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti hatósági igazolást - ha az igazolás egyébként bizonyítja azt, hogy a gazdasági 
szereplőnek nincs egy évnél régebben lejárt köztartozása - az ajánlatkérő köteles elfogadni akkor is, ha nem 
közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki, vagy más közbeszerzési vagy egyéb 
eljárásában való felhasználás céljából állították ki, vagy ha a kiállító hatóság egy évnél rövidebb 
érvényességi időt írt az igazolásra és az már lejárt. 

(3) Ha jogszabály a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontjának hatálya alá tartozó új közterhet állapít meg, az 
ezzel kapcsolatos igazolást csak azokban az eljárásokban kell csatolni, amelyekben az ajánlattételi vagy 
részvételi határidő a köztartozásról szóló rendelkezés hatálybalépését követő egy évnél későbbi időpontra 
esik. 

(4)21 A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal a honlapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés l) pontja alapján 
érintett, a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint általa 
közrendvédelmi bírsággal sújtott gazdasági szereplőkről - a személyes adatok sérelme nélkül - tájékoztatást 
tesz közzé a határozat véglegessé válásától számított két éves időtartamra. Ha a Bevándorlási és 
Menekültügyi Hivatal tudomására jutott, hogy határozatával szemben közigazgatási pert indítottak, a kizáró 
okra vonatkozó adatokat a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában foglalt döntésre figyelemmel 
teszi közzé, megjelölve a keresetet elutasító vagy a határozatot megváltoztató döntés jogerőre 
emelkedésének időpontját. Ha az adatok nyilvánosságra hozatalára már sor került - a keresetindításról 
történő tudomásszerzéssel egyidejűleg - intézkedik a honlapon nyilvánosságra hozott adatok törléséről. 

17. § (1) Az ajánlattevőnek és a részvételre jelentkezőnek ajánlatában, illetve részvételi jelentkezésében 
a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania 
arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) 
pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. 
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles 
elfogadni, ha az ajánlattevő vagy a részvételre jelentkező a 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban 
felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt 
információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság 

                                                 
20Megállapította: 487/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 7. § (11). Hatályos: 2017. I. 1-től. 
21Módosította: 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 308. § b), 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 547. § a), b). 
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igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban 
foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. 

(2) Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet 
vonatkozásában az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett 
gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. 

(3) Ha az ajánlatkérő a Kbt. 117. §-a alapján önállóan kialakított szabályok szerint jár el, a felhívásban 
előírt kizáró okok igazolásának módját e rendeletben meghatározottak szerint írhatja elő. 

18. § (1) A Hatóság útmutatót ad ki a 8-11. §-ban hivatkozott, a Magyarországon, valamint az Európai 
Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők által benyújtandó 
igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról. 

(2) A Hatóság a Kbt. 69. § (11) bekezdésének megfelelő magyarországi hatósági elektronikus 
nyilvántartásokról útmutatót ad ki. 

(3) A Hatóság a Kbt. 187. § (10) bekezdése szerinti útmutató mellett a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont 
ka) alpontjában foglalt nemzetközi szervezetek tagállamainak és egyezmények részeseinek listáját is 
közzéteszi honlapján és biztosítja annak folyamatos elérhetőségét. 
 

 
Amennyiben Ajánlattevő szerepel a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékén, jelezze azt ajánlatában!  
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Amennyiben Ajánlattevő tud olyan elektronikus, hatósági nyilvántartásról, amelyben a benyújtásra 
kért igazolást Ajánlatkérő ingyenesen fellelheti, kérjük, ajánlatában hivatkozzon arra a kért igazolás 
becsatolásának helyén!   

1.sz. melléklet 
 FELOLVASÓLAP      

  
(Ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviselője teszi)  

Alulírott, mint a  ………………………………………………….. (a továbbiakban: Ajánlattevő) 
cégjegyzésre jogosult képviselője hivatkozással a 2018.  március 05-én, a TED 94166-2018. számon 
megjelent ajánlati felhívásban foglaltakra, az Ajánlattevő nevében az alábbi számszerűsíthető ajánlatot 
teszem: 

 
1. Ajánlattevő neve: ...............................................................................................................  

2. Ajánlattevő címe:  ...............................................................................................................  

3. Ajánlattevő telefonszáma:  ..................................................................................................  

4. Ajánlattevő telefaxszáma:  ...................................................................................................   

5. Ajánlat tárgya: „Mosodai szolgáltatás megrendelése az SZKTT által az SZKTT ESZI részére 
vállalkozási szerződés keretében” 

6. Az ajánlat számszerűsíthető adatai:  
 

 

 

Szolgáltatás 
megnevezése 

 

 

Mennyiségi egység Nettó érték/ 
mennyiségi egység 

(HUF) 

Nettó 
érték+ 

ÁFA (27 
%) bruttó érték/ 

mennyiségi egység, 
(HUF) 

ágytextília  
(ágynemű) 

kg    

nem szelektált pipere 
mosás 

kg   

szelektált pipere mosás kg   

munkaruházat kg   

paplan db   

pléd db   

ágyszivacs 
(ágybetét) 

db   

sötétítő függöny kg   

nylon függöny kg   
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Szolgáltatás 
megnevezése 

 

 

Mennyiségi egység Nettó érték/ 
mennyiségi egység 

(HUF) 

Nettó 
érték+ 

ÁFA (27 
%) bruttó érték/ 

mennyiségi egység, 
(HUF) 

párna, kicsi db   

párna, közepes db   

párna, nagy db   

 

Nettó érték összesen (HUF)*: Számszerűsíthető adat, mely a bírálati szempont alapján értékelésre 
kerül.   
 
A nettó érték összesen tartalmazza a mosodai szolgáltatás valamennyi költségét, valamint minden egyéb 
kapcsolódó költséget, adót, járulékot, kivéve az általános forgalmi adó összegét.  
 
 
 

 
Kelt: 

……………………………………………. 
(cégjegyzésre/cégszerű aláírás22/ 

jogosult vagy szabályszerűen 
meghatalmazott képviselő aláírása) 

 

   
  
 

  

                                                 
22 Amennyiben több Ajánlattevő közösen ad be ajánlatot, a Felolvasólapon a közös Ajánlattevőket, valamint az 

általuk megbízott képviselő cég nevét kell feltüntetni. Közös Ajánlattevők esetén a képviselő cégnek kell 

cégszerűen aláírni.  
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2.sz. melléklet  

AJÁNLATI NYILATKOZAT  

(Ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviselője teszi)  

Alulírott, mint a  ………………………………………………….. (a továbbiakban: Ajánlattevő) 
cégjegyzésre jogosult képviselője hivatkozással a 2018.  március 05-én, a TED 94166-2018. számon 
megjelent ajánlati felhívásban foglaltakra, az Ajánlattevő nevében az alábbi számszerűsíthető ajánlatot 
teszem: 

1. Ajánlattevő neve: ...............................................................................................................  

2. Ajánlattevő címe:  ...............................................................................................................  

3. Ajánlattevő telefonszáma:  ..................................................................................................  

4. Ajánlattevő telefaxszáma:  ...................................................................................................   

5. Ajánlat tárgya: „Mosodai szolgáltatás megrendelése az SZKTT által az SZKTT ESZI részére 
vállalkozási szerződés keretében” 

6. Az ajánlat számszerűsíthető adatai:  
 

 

Szolgáltatás megnevezése 

 

 

Mennyiségi egység 

Nettó érték/ 
mennyiségi egység (HUF) 

Nettó 
érték+ 

ÁFA (27 
%) bruttó érték/ 

mennyiségi egység, 
(HUF) 

ágytextília  
(ágynemű) 

kg    

nem szelektált pipere mosás kg   

szelektált pipere mosás kg   

munkaruházat kg   

paplan db   

pléd db   

ágyszivacs 
(ágybetét) 

db   

sötétítő függöny kg   

nylon függöny kg   

párna, kicsi db   
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Szolgáltatás megnevezése 

 

 

Mennyiségi egység 

Nettó érték/ 
mennyiségi egység (HUF) 

Nettó 
érték+ 

ÁFA (27 
%) bruttó érték/ 

mennyiségi egység, 
(HUF) 

párna, közepes db   

párna, nagy db   

 
A fentieknek megfelelően ajánlatot teszünk a szerződés teljesítésére az ajánlatunkban megadottak szerint. 
Az ajánlati felhívásban közölt feltételeket elfogadjuk. 
Az általunk a jelen ajánlatban megajánlott szolgáltatás minden tekintetben megfelel(nek) az ajánlati felhívásban és a 
dokumentációban előírt valamennyi műszaki követelménynek. 
Nyertességünk esetén a szerződést meg kívánjuk kötni és azt teljesíteni szándékozunk. 

- ajánlatunk elektronikus formában (CD/DVD-n) rögzített példánya a benyújtott papír alapú (eredeti) példánnyal 
megegyezik; 

- jelen közbeszerzési eljárásban […] darab kibocsátott kiegészítő tájékoztatást átvettük és jelen ajánlat 
elkészítése során azokat figyelembe vettük,23 

- az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi feltételt megismertük, 
megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk,  

- az ajánlatban csatolt valamennyi idegen nyelvű dokumentum, illetőleg az ilyen dokumentumokról készített 
magyar nyelvű fordítás tartalmilag mindenben megegyezik, melyért felelősséget vállalunk,  

- a kért ellenszolgáltatás összege: lásd az „Felolvasólap”-on, 

- eltekintünk saját szerződéses feltételeink alkalmazásától, és elfogadjuk a közbeszerzési dokumentumban lévő 
szerződéstervezetet a szerződéskötés alapjául, és amennyiben nyertesnek nyilvánítanak bennünket – vagy a 
Kbt. 79. § (2) bekezdése szerinti írásbeli összegezésben második helyezettként az Ajánlatkérő által 
megjelölésre kerülünk és a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerinti körülmény fennáll –, akkor a szerződést 
megkötjük, és szerződést teljesítjük a közbeszerzési dokumentumban, a szerződéstervezetben és az 
ajánlatunkban lefektetettek szerint, 

- társaságunk a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján 
mikro vállalkozásnak / kisvállalkozásnak / középvállalkozásnak minősül / nem tartozik a 2004. évi XXXIV. 
törvény hatálya alá.24 

Alulírott ....................................................., mint a(z) …................................................................ (ajánlattevő 
megnevezése) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a 
……………………………………………..  (cég megnevezése) által benyújtott, az ajánlat részét képező valamennyi 
dokumentum tartalma megfelel a valóságnak, azok tartalmáért felelősséget vállalok. 
 

Kelt: 
……………………………………………. 

(cégjegyzésre/cégszerű aláírás25/ 
jogosult vagy szabályszerűen 

meghatalmazott képviselő aláírása) 

                                                 

23 A kiegészítő tájékoztatás alkalmainak számát kérjük megadni. 

24 Kérjük a nyilatkozat tartalmának megfelelő részt aláhúzni vagy a szükségtelen részt törölni! 
25 Amennyiben több Ajánlattevő közösen ad be ajánlatot, a Felolvasólapon a közös Ajánlattevőket, valamint az 

általuk megbízott képviselő cég nevét kell feltüntetni. Közös Ajánlattevők esetén a képviselő cégnek kell 

cégszerűen aláírni.  
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3.sz. melléklet 

NYILATKOZAT A KBT. 60. § (4) BEK. ALAPJÁN  

 
A „Mosodai szolgáltatás megrendelése az SZKTT által az SZKTT ESZI részére vállalkozási 
szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásban alulírott  
 
……….........…………….. mint a ………................………………….. cégjegyzésre jogosult 
képviselője kijelentem, hogy kapcsolattartó személynek jelöljük ki:  

Név:…………………………..  
Postai Cím: ………………….  
Telefonszám: ……………….  
Faxszám: ……………………  
E-mail: ………………………..  

Jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul vesszük az alábbiakat:  

A kapcsolattartó személlyel közöltek az ajánlattevők, illetőleg közös ajánlattétel esetén a közös 
ajánlattevők mindegyike vonatkozásában joghatályos közlésnek minősülnek. Az eljárás bármely 
szakaszában a megjelölt faxszámra küldött bármilyen üzenet, dokumentum a sikeres elküldés 
ajánlatkérő fax-eszköze általi visszaigazolásának pillanatában az ajánlattevő, illetőleg közös ajánlattétel 
esetén valamennyi közös ajánlattevő részére joghatályosan kézbesítettnek tekintendő.   

A kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változást megfelelő nyilatkozat eredeti, 
vagy hitelesített másolati példányának postai úton, vagy kézbesítő igénybevételével írásban kell az 
ajánlatkérőnek bejelenteni. Az ajánlatkérő a kizárólag az említett előírásnak maradéktalanul megfelelő 
nyilatkozat eredeti, vagy hitelesített másolati példányának kézhezvételét követően köteles a 
kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változást figyelembe venni.  

Az ajánlatkérő részére az egész eljárás folyamán megküldésre kerülő valamennyi dokumentumot - a 
Kbt. eltérő rendelkezésének hiányában - postai úton vagy kézbesítő igénybevételével vagy faxon vagy 
e-mailen kell eljuttatni.   

Az eljárás bármely szakaszában az ajánlatkérő részére az előírt módon megküldött bármilyen üzenet, 
dokumentum tartalmát az ajánlatkérő csak akkor veszi figyelembe, ha:   

• a dokumentum a rá előírt tartalmi és formai követelményeknek maradéktalanul 
megfelel; és  

• a dokumentumok   
o az Ajánlattevő kapcsolattartója; vagy  

o az Ajánlattevő cégjegyzésre jogosultja, illetőleg jogosultjai; vagy   

o közös ajánlattétel esetén a közös Ajánlattevők megállapodásában megnevezett 
képviselő cégjegyzésre jogosultja illetőleg jogosultja; vagy  

o az előbbi három bekezdésben említettek bármelyike által, cégszerűen 
meghatalmazott személy (ez esetben a megfelelő meghatalmazás eredeti  

példánya csatolandó, ha korábban még nem csatolták)  
aláírásával kerülnek megküldésre az ajánlatkérő részére.  

 
Kelt:    

……………………………… 
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

meghatalmazott képviselő aláírása) 
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4 .sz. melléklet 

NYILATKOZAT A KBT. 66. § (6) BEK. A) ÉS B) PONTJA ALAPJÁN  

 
Alulírott …………………………………………. (név), mint a …………………………… (cég) 
cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában  

nyilatkozom, hogy 
 

a) az általam képviselt Vállalkozás a közbeszerzés következő részének (részeinek) teljesítéséhez vesz 
igénybe alvállalkozót:26 
 
……………………. 

 
b) az a) pontban felsorolt részek teljesítése érdekében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor 

már ismert alvállalkozók a következők:27 
 

 

Alvállalkozó neve 
Alvállalkozó címe 

(székhelye) 
Alvállalkozó által 

teljesítendő feladatok 
   
   

 
 

c) a szerződés teljesítésében más vállalkozás nem vesz részt, az alkalmasság igazolásához más 
gazdasági szereplőt nem veszek igénybe. 

 
 

Jelen nyilatkozatot a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása, mint Ajánlatkérő által kiírt „Mosodai 
szolgáltatás megrendelése az SZKTT által az SZKTT ESZI részére vállalkozási szerződés keretében” 
tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem. 
 
 
 
 Kelt:   

……………………………… 
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

meghatalmazott képviselő aláírása) 
  

                                                 
26az alvállalkozó által elvégeztetett tevékenység, rész megnevezése, felsorolása szükséges 
27 a már ismert alvállalkozók felsorolása az a.) pontban megadott tevékenységek szerint cégnevet és székhelyet megjelölve 
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5.sz. melléklet 
AJÁNLATI NYILATKOZAT A KBT. 66. § (2) BEK. ALAPJÁN28 

 
A „Mosodai szolgáltatás megrendelése az SZKTT által az SZKTT ESZI részére vállalkozási 
szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásban alulírott ……………….......................…….. 
mint a …………………...........……….. cégjegyzésre jogosult képviselője, kijelentem az alábbiakat:  

 

 Az Ajánlattevő(k) neve(i)  

Önálló Ajánlattevő  
 

Közös Ajánlattétel esetén az egyes közös ajánlattevők adatai  

Vezető*  
 

Tag 1*   

Tag 2*   

* Az Ajánlattevő törölheti/kiegészítheti további sorokkal, a partnerek számára szükség szerint.  

 
Alulírott ……………………………………… mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult 
képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során az ajánlati felhívásban foglalt valamennyi formai és 
tartalmi követelmény, és műszaki leírás átvétele és áttekintése után kijelentem, hogy az ajánlati 
felhívásban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal 
elfogadjuk. Az ajánlati felhívásban ismertetetteket minden vonatkozásban kielégítőnek tarjuk az 
egyértelmű ajánlat vonatkozásában.   
 
Jelen ajánlat elkészítésével ajánlatot teszünk az ajánlati felhívásban meghatározott szabványoknak, 
szerződéses és egyéb szakmai feltételeknek megfelelő módon történő teljesítésére, az ajánlat részét 
képező Felolvasólapon szereplő ajánlati áron.   
 
Nyertességünk esetén kötelezettséget vállalunk a szerződés megkötésére - a Felolvasólapon tett ajánlati 
áron - és teljesítésére, a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítése céljából.   
 

 
 

Kelt: 
……………………………… 

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 
meghatalmazott képviselő aláírása) 

  
  

                                                 
28Az Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetében a szerződésben felhatalmazott személy(ek)) tölti ki és írja alá.  
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6. számú melléklet 

 
NYILATKOZAT A KBT. 67. § (4) BEKEZDÉSE ALAPJÁN 

 
„MOSODAI SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSE AZ SZKTT ÁLTAL AZ SZKTT ESZI 

RÉSZÉRE VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS KERETÉBEN” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás 
céljára 

 
 
 
Alulírott……………………………… mint a(z)……………………………………………… 
(székhely:………………………………………) Ajánlattevő / Közös ajánlattevő29 cégjegyzésre jogosult / 
meghatalmazott képviselője30 ezennel kijelentem, hogy a szerződés teljesítése során nem veszek igénybe a 
Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.  
 
 
 
 
 
Kelt:  
 

………………………………………… 
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

meghatalmazott képviselő aláírása) 
 

                                                 

29 Nem kívánt rész törlendő! 

30 Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni. 
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7. számú melléklet 

NYILATKOZAT VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSI ELJÁRÁSRÓL 

 
„MOSODAI SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSE AZ SZKTT ÁLTAL AZ SZKTT ESZI 

RÉSZÉRE VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS KERETÉBEN” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás 
céljára 

 
 
 

Alulírott……………………………… mint a(z)……………………………………………… 
(székhely:………………………………………) Ajánlattevő / Közös ajánlattevő 31  cégjegyzésre 
jogosult / meghatalmazott képviselője32 ezennel kijelentem, hogy: 

- a társaság cégügyében jelenleg nincs folyamatban módosítás, 

- a társaság cégügyében jelenleg folyamatban módosítás33 , melyre tekintettel csatolom a 
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság 
által megküldött igazolást.  

 
 
 
Kelt: 

………………………………………… 
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

meghatalmazott képviselő aláírása)

                                                 

31 Nem kívánt rész törlendő! 

32 Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni. 

33 Ha a nyilatkozattevő cégkivonata nem ismerhető meg a céginformációs szolgálat adatbázisából, kérjük, a bekezdést 

töröljék! 
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NYILATKOZAT 

 A KBT. 65.§ (7) BEKEZDÉS ALAPJÁN34 

„MOSODAI SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSE AZ SZKTT ÁLTAL AZ SZKTT ESZI RÉSZÉRE VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
KERETÉBEN” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás céljára 

 
 
Alulírott………………………………………… mint a(z)…………………………………………… (székhely:………………………………………) 
cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott képviselője35  – az ajánlati felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos 
áttekintése után – a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy társaságunk az Ajánlati felhívásban meghatározott 
alkalmassági feltételek igazolása érdekében az alábbi szervezetek erőforrására kíván támaszkodni:  
 
 

 
Az alkalmasság igazolásában részt 

vevő szervezet megnevezése, székhelye 

Az alkalmassági feltétel, amelynek 
igazolásához a szervezet erőforrását az 

Ajánlattevő igénybe veszi (hivatkozás ajánlati 
felhívás érintett részére) 

Az ajánlat oldalszám, ahol 
a kapacitásait rendelkezésre bocsátó 
szervezettel megkötött, az erőforrás 
biztosítását és rendelkezésre állását 

alátámasztó, érvényes 
megállapodás/előszerződés található. 

1.    

2.    

 

                                                 

34 Nyilatkozat benyújtása akkor kötelező, amennyiben Ajánlattevő (Közös Ajánlattevő) az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet vagy személy kapacitásaira 

támaszkodva kíván megfelelni. 

35 Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni vagy a szükségtelen részt törölni. 
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A Kbt. 65.§ (9) bekezdésében írtak szerint nyilatkozom arról, hogy a szakemberek - azok végzettségére, képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó 
követelmény, a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására bevont szervezet valósítja meg a 
szolgáltatást, amelyhez e kapacitásokra szükség van. 
 
 
 
Kelt:  

……………………………………………… 
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

meghatalmazott képviselő aláírása) 
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9. számú melléklet 

NYILATKOZAT A KBT. 69. § (11) BEK. ALAPJÁN 

 
„MOSODAI SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSE AZ SZKTT ÁLTAL AZ SZKTT ESZI 

RÉSZÉRE VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS KERETÉBEN” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás 
céljára  

 
Alulírott………………………………………… mint a(z)…………………………………………… 
(székhely:………………………………………) cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott képviselője1 – 
az ajánlati felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos 
áttekintése után – a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem hogy az 
alábbi tényt, vagy adatot ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, 
hatósági nyilvántartás felhasználásával kívánjuk igazolni, melynek elektronikus elérhetőségét az 
alábbiak szerint jelöljük meg: 

 
Az igazolni kívánt tény vagy adat: A tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a 

közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, 
elektronikus, hatósági vagy közhiteles 

nyilvántartás elektronikus elérhetősége: 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
Kelt:  

……………………………………………… 
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

meghatalmazott képviselő aláírása) 
  

                                                 

1 Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni vagy a szükségtelen részt törölni. 
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10. számú melléklet 

NYILATKOZAT A FORDÍTÁSÉRT VÁLLALT FELELŐSSÉGRŐL 

 

„MOSODAI SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSE AZ SZKTT ÁLTAL AZ SZKTT ESZI 
RÉSZÉRE VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS KERETÉBEN” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás 

céljára  
 
Alulírott………………………………………… mint a(z)…………………………………………… 
(székhely:………………………………………) cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott képviselője2 – 
az ajánlati felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos 
áttekintése után, ezennel kijelentem, hogy az elkészített ajánlatunkban becsatolt idegen nyelvű iratok 
felelős fordításának tartalma a fordítás alapjául szolgáló dokumentum tartalmával teljes mértékben 
megegyezik, a fordítás helyességéért és  hitelességéért teljes és feltétlen felelősséget vállalok.  
 

 
 
 
Kelt:  

……………………………………………… 
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

meghatalmazott képviselő aláírása) 
  

                                                 

2 Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni vagy a szükségtelen részt törölni. 
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11. számú melléklet 

NYILATKOZAT AZ ÜZLETI TITOKRÓL 
 

 „MOSODAI SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSE AZ SZKTT ÁLTAL AZ SZKTT ESZI 
RÉSZÉRE VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS KERETÉBEN” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás 

céljára  
 
Alulírott………………………………………… mint a(z)…………………………………………… 

(székhely:………………………………………) cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott képviselője 3 

nyilatkozom, hogy cégünk a jelen közbeszerzési eljárás dokumentációját átvette, tartalmát megismerte és 

ajánlatunkat ennek megfelelően állítottuk össze. 

Alulírott    mint a(z) 

    

(székhely:    ) 

ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel kijelentem, 

 hogy harmadik személy számára (kivéve közös ajánlattétel és alvállalkozó esetében) az ajánlati dokumentációt 

nem tette hozzáférhetővé, illetve másra nem ruházta át azt, 

 hogy ajánlat 

□ nem tartalmaz üzleti titkot 

□ tartalmaz üzleti titkot mely a jelentkezés 
_________________________________________________________________részében elkülönülten 
tartalmaz. Az elkülönítetten elhelyezett iratok üzleti titkot tartalmaznak, melyek nyilvánosságra hozatalát ezennel 
megtiltom.  
A Kbt. 44. § (1) bekezdésének megfelelően az ajánlathoz indokolást csatoltam, melyben részletesen alátámasztom, 
hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számomra aránytalan 
sérelmet. 

 

 
Kelt:  

……………………………………………… 
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

meghatalmazott képviselő aláírása) 

                                                 

3 Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni vagy a szükségtelen részt törölni. 
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12. sz. melléklet 

 

 NYILATKOZAT PAPÍR ALAPÚ ÉS ELEKTRONIKUS PÉLDÁNY EGYEZŐSÉGÉRŐL 
 
 

 „MOSODAI SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSE AZ SZKTT ÁLTAL AZ SZKTT ESZI 
RÉSZÉRE VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS KERETÉBEN” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás 

céljára  
 
Alulírott………………………………………… mint a(z)…………………………………………… 

(székhely:………………………………………) cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott képviselője4  

ezennel kijelentem, hogy az ajánlat papír alapú példánya mindenben megegyezik az elektronikusan becsatolt 

példánnyal. 

 

  
Kelt:  

……………………………………………… 
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

meghatalmazott képviselő aláírása) 
  

                                                 

4 Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni vagy a szükségtelen részt törölni. 
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 13.sz. melléklet 

NYILATKOZAT 
A MOSÁSI TECHNOLÓGIÁRÓL 

 
 
Alulírott………………………………………… mint a(z)…………………………………………… 
(székhely:………………………………………) cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott képviselője5 – 
az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi 
követelmény, utasítás, kikötés gondos áttekintése után – ezennel 
 

nyilatkozom, 
 
 
hogy az árajánlatunkban bemutatott valamennyi mosási technológia a kemo-termodezinfekciós - 
klórmentes fertőtlenítő közegben történő – mosási előírásnak megfelel, és a szolgáltatást a szerződés 
teljes futamideje alatt az Ajánlatkérő dokumentációjában részletezett mosási feldolgozási technológiák 
előírásainak, illetve az Országos Epidemiológiai Központ Dezinfekciós Osztálya által 2012. évben 
kiadott „Tájékoztató a fertőtlenítésről – A járványügyi gyakorlatban és az egészségügyi szolgáltatásban 
alkalmazható fertőtlenítő eljárások kézikönyve” útmutatásainak megfelelően, az árajánlatunkban 
bemutatott mosási technológiák alkalmazásával végezzük. 
 
Jelen dokumentum mellékletét képezi a Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási 
Szerve vagy független laboratórium által kiadott megfelelő minősítésű jegyzőkönyv [a mosási és 
feldolgozási folyamat fertőtlenítő hatásfokának mikrobiológiai ellenőrzéséről szóló (mosógépekre és 
tiszta textíliára vonatkozó)]. 

 
 
 

Kelt: 
 

………………………………………… 
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

meghatalmazott képviselő aláírása) 
  

                                                 

5 Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni vagy a szükségtelen részt törölni. 
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14. számú melléklet 

 
 

NYILATKOZAT 
A SZOLGÁLTATÁS HELYSZÍNÉÜL VÁLASZTOTT MOSODÁ(K)RÓL 

 
 
Alulírott………………………………………… mint a(z)…………………………………………… 
(székhely:………………………………………) cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott képviselője6 – 
az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi 
követelmény, utasítás, kikötés gondos áttekintése után – ezennel 
 

nyilatkozom, 
 
hogy a mosodai szolgáltatás elvégzésének helyszínéül az alábbi telephelye(ke)t jelölöm meg (megosztás 
esetén kérjük megnevezni, hogy mely résztechnológiát milyen arányban kíván megosztani a megjelölt 
telephelyek között, vagy a mosott/feldolgozott súlymennyiség szerint): 
 
 
 
1. ……………………………………………….  
2. ………………………………………………. 
3. ………………………………………………. 

 
 
 

Kelt: 
 

………………………………………… 
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

meghatalmazott képviselő aláírása) 
 

  

                                                 

6 Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni vagy a szükségtelen részt törölni. 
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15. számú melléklet 

NYILATKOZAT 
A SZÁLLÍTÁSI PARAMÉTEREKRŐL 

 
 
 
Alulírott………………………………………… mint a(z)…………………………………………… 
(székhely:………………………………………) cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott képviselője7 – 
az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi 
követelmény, utasítás, kikötés gondos áttekintése után – ezennel 
 

nyilatkozom, 
 
hogy társaságunk az Ajánlatkérő által meghatározott szennyes elszállítási és tiszta textil visszaszállítási 
menetrendek szállítási paramétereit elfogadja, úgymint 
 

- szállítási helyszín 
- a szennyes elszállítás szervezeti egységenkénti rendszeressége és hozzávetőleges időpontja 
- a tiszta textil kiszállítás szervezeti egységenkénti rendszerességét és hozzávetőleges 

időpontját 
 

Amennyiben Ajánlattevő a műszaki leírásban megjelölt időpontoktól el kíván térni, úgy 
jelen nyilatkozat mellékletét képezi a szennyes és a tiszta textil szállítási menetrendje. 
 
- az elszállítási és visszaszállítási menetrend esetlegesen szükségessé váló változtatásairól az 

Ajánlatkérővel közösen egyeztetünk 
- a szállítási szolgáltatást (szennyes+tiszta textil szállítás) …….. db mosható, fertőtleníthető, 

hézagmentesen zárt burkolatú kocsiszekrényű tehergépjárművel tervezzük megoldani 
- konténeres szállítás biztosítása (ahol technikailag megoldható) 
- a szállító, rakodó személyzet száma: ………… fő 

 
 
 
Kelt: 
 

………………………………………… 
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

meghatalmazott képviselő aláírása) 
  

                                                 

7 Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni vagy a szükségtelen részt törölni. 
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16. számú melléklet 

 
NYILATKOZAT A HÁTTÉRKAPACITÁSRÓL  

ÉS 2 NAPNÁL TÖBB MUNKASZÜNETI NAP ESETÉN AZ ELLÁTÁS BIZTOSÍTÁSÁRÓL 
 
 
Alulírott………………………………………… mint a(z)…………………………………………… 
(székhely:………………………………………) cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott képviselője8 – 
az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi 
követelmény, utasítás, kikötés gondos áttekintése után – ezennel 
 

nyilatkozom, 
 
hogy társaságunk 
 

- esetleges géphiba esetén az alábbi telephelyek meglevő háttérkapacitásainak 
felhasználásával: 

o telephely (üzem) megnevezése: ……………………,  
o háttérmosási, feldolgozási kapacitás/üzem/nap: …………..… 

- 2 napnál több munkaszüneti nap esetén pedig a fent felsorolt üzemek munkarendjének 
szükséges átszervezésével biztosítja az Ajánlatkérő számára a szükséges mennyiségű 
textíliát és a folyamatos ellátást. 

- több napos munkaszüneti időszak (ünnepek) esetén írásban előzetesen egyeztet az 
Ajánlatkérővel a szolgáltatás ellátásának rendjéről, az Ajánlatkérő kérésére 2 napnál 
hosszabb szünet az ellátásban nem lehet. 

 
 
 
Kelt: 
 

………………………………………… 
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

meghatalmazott képviselő aláírása) 
  

                                                 

8 Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni vagy a szükségtelen részt törölni. 
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17. számú melléklet 

NYILATKOZAT 
A SZABAD KAPACITÁSRÓL  

 
 
 
Alulírott………………………………………… mint a(z)…………………………………………… 
(székhely:………………………………………) cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott képviselője9 – 
az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi 
követelmény, utasítás, kikötés gondos áttekintése után – ezennel 
 
 

nyilatkozom, 
 
 
hogy társaságunk rendelkezik a szolgáltatás elvégzésének helyszínéül választott telephelyén napi 
minimum _________________ tonna szabad kapacitású mosó-tisztító-fertőtlenítő-feldolgozó 
gépparkkal, amely a szerződés teljes futamideje alatt rendelkezésre áll. 

 
 
 

 
Kelt: 

 
………………………………………… 

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 
meghatalmazott képviselő aláírása) 

 

  

                                                 

9 Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni vagy a szükségtelen részt törölni. 
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18. számú melléklet 

NYILATKOZAT 
AZ ALKALMAZNI KÍVÁNT MOSÓ, TISZTÍTÓ ÉS FERTŐTLENÍTŐSZEREKRŐL 

 
 
Alulírott………………………………………… mint a(z)…………………………………………… 
(székhely:………………………………………) cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott képviselője10 – 
az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi 
követelmény, utasítás, kikötés gondos áttekintése után – ezennel 
 

nyilatkozom, 
 
hogy társaságunk által a szolgáltatás teljesítéséhez alkalmazni kívánt termékek (mosó, tisztító és 
fertőtlenítőszerek, adalékanyagok) és eszközök a vonatkozó rendeletek, előírások alapján egészségügyi 
mosodai felhasználásra alkalmasak. 
A fertőtlenítő – klórmentes közegben történő – mosási technológiákhoz alkalmazott termékek az 
alábbiak: 
 

 Gyártó/forgalmazó 
cég 

Termék  
megnevezése 

Termék  
besorolása* 

OKBI  
engedélyszáma 

  
1.     
2.     
3.     
4.     

 
     
     
Stb.     

 
 
*pl: előmosószer, főmosószer, lúgosító, zsíroldó, optikai fehérítő, fertőtlenítőszer, semlegesítőszer, 
öblítőszer stb. 
 
**a táblázat szükség szerint bővíthető 

 

 
Kelt: 
 

………………………………………… 
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

meghatalmazott képviselő aláírása) 

  

                                                 

10 Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni vagy a szükségtelen részt törölni. 
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19. számú melléklet 

NYILATKOZAT 
A SZÁMÍTÓGÉPES RENDSZERRŐL  

 

Alulírott………………………………………… mint a(z)…………………………………………… 
(székhely:………………………………………) cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott képviselője11 – 
az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi 
követelmény, utasítás, kikötés gondos áttekintése után – ezennel 
 

nyilatkozom, 

hogy társaságunk rendelkezik textíliák nyilvántartására szolgáló számítógépes rendszerrel az alábbiak 
szerint: 

…………………… 

 

 

Kelt: 
 

………………………………………… 
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

meghatalmazott képviselő aláírása) 

  

                                                 

11 Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni vagy a szükségtelen részt törölni. 
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20. számú melléklet 

NYILATKOZAT 
A TEXTÍLIA ÁTADÁS-ÁTVÉTELÉRŐL  

 
 
 
Alulírott………………………………………… mint a(z)…………………………………………… 
(székhely:………………………………………) cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott képviselője12 – 
az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi 
követelmény, utasítás, kikötés gondos áttekintése után – ezennel 
 

 
nyilatkozom, 

 
 
hogy társaságunk a textília pontos mennyiségi átadását és átvételét az alábbi módon fogja a szolgáltatás 
időtartama alatt megoldani:  
 
………………………………………………………………………………………………….  
 

 
 

Kelt: 
 

………………………………………… 
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

meghatalmazott képviselő aláírása) 

  

                                                 

12 Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni vagy a szükségtelen részt törölni. 
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21. számú melléklet 
NYILATKOZAT 

NYERTESSÉG ESETÉN A SZERZŐDÉS FELTÖLTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATOKRÓL  
 
 

„MOSODAI SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSE AZ SZKTT ÁLTAL AZ SZKTT ESZI 
RÉSZÉRE VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS KERETÉBEN” 

 tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás céljára 
 
 

 
Alulírott …………………….. társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: ……………………………  
 

n y i l a t k o z o m ,  
 
hogy nyertességünk esetén: 

 
Szerződés teljesítésével kapcsolatban kijelölt kapcsolattartó: 

Név  
Telefonszám  
Fax  
E-mail cím  

 
 
Ajánlattevő(k) nevében a Szerződést aláíró, képviseletre jogosult személy: 

Név  
Beosztás  

Együttes aláírási jog esetén13: 
Név  
Beosztás  
  
Név  
Beosztás  

 
Amennyiben a nyertes Ajánlattevő több bankszámlával rendelkezik, azon bankszámlaszám 
meghatározása, amelyre az ellenérték megfizetését kéri: 

Bankszámlaszám  
 

A nyertes ajánlattevő a Megrendeléseket az alábbi elérhetőségeken fogadja: 
E-mail  
Fax  

 
 
 
 

                                                 

13Csak együttes aláírási jog esetén kitöltendő. 
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A nyertes ajánlattevő a jótállással kapcsolatos igénybejelentéseket az alábbi elérhetőségeken 
fogadja: 

E-mail  
Fax  

 
Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződés postázását nem székhelyére kéri, a postázási 
cím: 

Település  
Utca, házszám  
Irányítószám  

 
 
 
Kelt: 
 
 

……………………………………………. 
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

meghatalmazott képviselő aláírása) 
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS-TERVEZET  

 

amely létrejött egyrészről a 
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény 
Székhely: 6724 Szeged, Kálvária sgt. 45. 
Törzskönyvi azonosító száma: 767020 
Adószáma: 15767020-2-06  
Képviseli: Zsótér Ágnes főigazgató,  
mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) 

 

másrészről a    …………………………………..…….  

Székhely:……………………………………………………………….  

Cégjegyzékszám:……………………………………………………… 

Adószám:………………………………………………………………  

Pénzforgalmi számlaszám:…………………….....................................  

Képviseletében:………………………………………………………... 

mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) között.  

Előzmények: 
 
Megrendelő az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent, 94166-2018. számú hirdetménnyel, a 
„MOSODAI SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSE AZ SZKTT ÁLTAL AZ SZKTT ESZI 
RÉSZÉRE VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS KERETÉBEN” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 
2015. évi Kbt. alapján nyílt közbeszerzési eljárást indított, mely eljárás nyertesének a Vállalkozót 
nyilvánította. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy azon kérdéseket, melyeket jelen vállalkozási 
szerződés külön nem szabályoz, de amelyekre Vállalkozó az ajánlatát benyújtotta, az ajánlati felhívás 
és a dokumentáció szerint, a jelen szerződés részét képezik, annak ellenére, hogy a szerződéshez nem 
kerülnek csatolásra és a felek jogviszonyában kötelező erővel bírnak. 
 

1) A Megrendelő, jogszabályokban és utasításokban előírt zavartalan ellátás biztosítási 
kötelezettsége teljesítése érdekében szerződést köt a Vállalkozóval mosodai szolgáltatások 
biztosítására (munkaruházat, személyes használatú alsó- és felső ruházat, ágytextília, ágybetét, 
pléd stb.) és a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény, mint 
Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) részére, szegedi telephelyeiről történő elszállítással a 
jelen szerződésben foglaltak szerint.  
 

2) A Vállalkozó jelen szerződéssel kötelezettséget vállal arra, hogy elvégzi a Megrendelő 4) pontban 
írt telephelyein a Megrendelő működési körében keletkező szennyes textília folyamatos mosodai 
szolgáltatását, adott esetben a vasalást és szortírozást, a dokumentációban írt műszaki leírásban 
foglaltaknak megfelelően. A mosodai szolgáltatás részét képezik mindazon tevékenységek, 
munkafolyamatok és adminisztrációs kötelezettségek, amelyek a szerződésszerű teljesítést 
megalapozzák és ellenőrizhetővé teszik.  

 

3) A Vállalkozó jelen szerződés aláírásával egyidejűleg kötelezettséget vállal a mosási Megrendelő 
tulajdonát képező, egészségügyi szolgáltatás céljára használt textiláruknak és szivacsmatracoknak 
a 18/1998. (VI.3.) NM rendelet előírásai, valamint az OEK által időszakosan kiadott „Tájékoztató 
a fertőtlenítésről A járványügyi gyakorlatban és az egészségügyi szolgáltatásban alkalmazható 
fertőtlenítő eljárások kézikönyve” előírásainak megfelelő mosására, mángorlására, javítására.   
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Szolgáltatás megnevezése mennyiségi egység éves mennyiség textília tisztítása és javítása  

Szolgáltatás          Mennyiségi                               Összesen a két éves 
megnevezése  egység  mennyiség  
ágytextília (ágynemű)           kg     150000 
nem szelektált pipere mosás kg 55590 
szelektált pipere mosás kg 36700 
munkaruházat kg 11750 
paplan db 3030 
pléd db 10350 
ágyszivacs (ágybetét)           db    780 
sötétítő függöny kg 30 
nylon függöny kg 280 
párna, kicsi db 585 
párna, közepes db 70 
párna, nagy db 2035 
  

A feltüntetett mennyiségek tájékoztató jellegűek, mennyiségektől a Megrendelő jogosult +/– 20 %-
ban eltérni.  

4) A teljesítés helye: a Megrendelő alábbi telephelyei:  

6724 Szeged, Kálvária sgt. 45. 
6724 Szeged, Kálvária sgt. 47. 
6727 Szeged, Acél utca 1. 
 

5) A Vállalkozó köteles saját költségén gondoskodni a szennyes textília Megrendelő telephelyeiről 
történő elszállításáról és a tiszta textília Megrendelő telephelyeire történő visszaszállításáról. A 
Vállalkozó a fentiekben meghatározott szállításért külön díjazást nem igényelhet, a szállítás 
költsége a vállalkozót terheli, az külön nem számlázható le. A szállítás megszervezésével és 
lebonyolításával kapcsolatos valamennyi feladat a Vállalkozót terheli, ennek költségeit viseli.  

6) Vállalkozó kijelenti és vállalja, hogy mosodai szolgáltatásnak minősül:   

1) Mosás,  

2) Szárítás (technológiától függően),  
3) Mángorlás, vasalás, finiselés (technológiától függően)  

4) Varrodai javítás (stoppolás, foltozás, gomb, kötők, zseb visszavarrása, stb.),  
5) Rendeltetésszerűen nem használható (selejt) textília különválogatása és a használható 

textíliától elkülönített módon történő visszaszolgáltatása,   

6) Szennyes és tiszta textília – zárt csomagolásban történő – el- és visszaszállítása,  
7) Szennyes és tiszta textília szállítása Megrendelő telephelye és a mosoda között 

elkülönítetten, fertőtlenített, zárt szállító kocsiban,  
8) A mosodai szolgáltatásnak elválaszthatatlan részei azok a tevékenységek, 

munkafolyamatok és adminisztrációk, amelyek a szerződésszerű teljesítést megalapozzák, 
illetve ellenőrizhetővé teszik. A szolgáltatások ára ezen tevékenységgel, 
munkafolyamatokkal és adminisztrációval együtt értendő.  

9) A mosógépek fertőtlenítési hatékonyságát ellenőrizni kell félévente, valamint egyéb 
esetekben műszaki javítás után. Az ellenőrzésről valamint a műszaki javításról 
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jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Megrendelőnek írásban a Vállalkozó köteles 
megküldeni.  

 

7) A szolgáltatási díj megállapítása:  

A szolgáltatási díj meghatározása a Megrendelő által az ajánlati felhívásban, valamint az ajánlati 
dokumentációban, valamint a jelen szerződés 2. pontjában foglalt felsorolásnak megfelelően nettó 
___________Ft/kg-ban, vagy nettó ______________Ft/db-ban történik.  

A mosodai szolgáltatás jelen szerződésben foglalt ára tartalmazza valamennyi szerződésben írt, a 
Vállalkozó által teljesítendő feladat ellenértékét és az azzal kapcsolatosan felmerülő valamennyi 
költséget, a szennyes elvitelétől a tiszta visszaszállításáig terjedően. 

A szolgáltatás részletes szabályai:  

7.1) A vállalkozó rendelkezzen:   
- Az ÁNTSZ által kiállított szakhatósági hozzájárulással, vagy ezzel egyenértékű 
dokumentummal (bizonyítvány, állásfoglalás, jegyzőkönyv stb.), valamint - a 18/1998 (VI.3.) 
NM rendelet 35. § (4) foglaltakra is figyelemmel - akkreditált laboratóriumok által a 2013. évben 
készített legalább megfelelő minősítésű higiénés jegyzőkönyv(ekk)el, szakvélemény(ekk)el, 
mikrobiológiai felülvizsgálati jegyzőkönyve(kke)l vagy azzal egyenértékű dokumentum(okk)al 
az ajánlati. felhívásban és ajánlati dokumentációban foglaltak szerint.  

- a textil forgó biztosítására megfelelő kapacitással. 
 

7.2) A szennyezett textília kezelése, mosása, tárolása a szállításig az Országos Epidemiológiai 
Központ Dezinfekciós Osztálya Tájékoztató a fertőtlenítésről ” A járványügyi gyakorlatban és az 
egészségügyi szolgáltatásban alkalmazható fertőtlenítő eljárások kézikönyve” 2012 ” leírtaknak 
vagy azzal egyenértékű vagy az újabb megjelenésű kiadványok leírásnak megfelelően történjen.  

 

7.3) A szennyezett textília átadás-átvétele a Megrendelő 6724 Szeged, Kálvária sgt. 45. szám alatti 
székhelyén, 6724 Szeged, Kálvária sgt. 47. szám alatti és 6724 Szeged, Acél utca 1. szám alatti 
telephelyén, a Megrendelő által kiállított Mosatási jegyzék alapján történik, melyen tételesen 
feltüntetésre kerül a textíliák féleségenkénti megnevezése, súly vagy darabszáma.   

 

8) A szolgáltatással szembeni elvárások:  
 

8.1) A mosásra kerülő textíliákat a szennyezettségi fokozatoknak megfelelő technológiával kell 
mosni. Az ellátottak és a dolgozók textíliáit elkülönítetten, különböző mosógépben kell 
kezelni.  
 

8.2) Vállalkozó a szolgáltatást, csak és kizárólag a mindenkor érvényben lévő jogszabályoknak 
megfelelő technológia alapján végezheti, az összes szükséges engedéllyel rendelkező 
mosodában.  
 

8.3) A nem selejtes, de sérült, szakadt textíliát a Vállalkozó köteles a mosatási rendszerből javításra 
kivonni, s azt javítva, visszamosatva a Megrendelő részére telephelyén bizonylattal átadni.  

 

8.4) Megrendelő részére a nem megfelelően tisztított (pecsétes) textíliát, illetve a sérülten, 
szakadtan visszaküldött textíliát a vállalkozó köteles térítésmentesen kijavítva, visszamosatva 
bizonylattal átadni.   
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8.5) „Megtaposott”, szállítás közben szennyeződött és tiszta fogalmának nem megfelelő textília 
újramosást igényel. A Megrendelő által minőségi kifogással visszaküldött textíliát a 
vállalkozó köteles térítésmentesen újramosni.  

 

8.6) Vállalkozó csak a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény 
textíliáit szállíthatja vissza az ajánlati dokumentációban foglaltak szerint. Az átadott-átvett 
textília mennyiségi eltérése esetén a vállalkozó felelős a hiányért. A hiány regisztrálását 
követő 5 (öt) munkanapon belül a Vállalkozó kártérítést köteles fizetni, a hiányzó tételek 
pótlását fedező beszerzési összegről a Megrendelő által kiállított számla alapján.   

 

8.7) A szennyes elszállítására és a mosott textíliák visszaszállítására konténerekben kerül sor. A 
tiszta ruha szállítása munkanapokon reggel 06:00-11:00 között, míg a szennyes ruha 
elszállítása munkanapokon 6:00-11:00 között kell, hogy történjen.  

 
A szennyes átadás-átvétel az alábbiak szerint történik, a Vállalkozó és a Megrendelő által: 

 
A Vállalkozó a Megrendelő által összegyűjtött és mérlegelt textíliát mosatási jegyzéken, mindkét fél 
által aláírva veszi át. A mért súlyt vagy a darabszámot a Megrendelő feltünteti a mosatási jegyzéken, ez 
képezi a megrendelés és a későbbi számlázás alapját. A mérleget amennyiben szükséges a Vállalkozó 
biztosítja. Az előkészített szennyest a Vállalkozó külön helyszíni ellenőrzés nélkül veszi át, az átvételt 
a szállítólevél aláírásával igazolja. 
Amennyiben az átvett szennyessel kapcsolatban a Vállalkozónak a saját telephelyén történő részletes 
átvételkor mennyiségi, vagy minőségi észrevétele van, úgy azt haladéktalanul, írásban (e-mail, fax ) 
közli a Megrendelővel. 
Amennyiben bármelyik telephelyen a Megrendelő nem tud a hitelesített működtetéséhez megfelelő 
helyet biztosítani, úgy a Megrendelő kérésére azokat az érintett tételeket a Vállalkozó telephelyén lévő 
hitelesített mérlegen mérik meg, melynek valódiságát két jelenlévő alkalmazott aláírásával igazol. 
A mérés szúrópróbaszerű ellenőrzésére a Vállalkozó lehetőséget biztosít a Megrendelő részére. 
A Megrendelő telephelyeként egy helyen, a szerződéses féleségek szerint külön bontva készít 
szállítólevelet (mosatási jegyzéket) a tisztítandó tételekről és adja át azokat a Vállalkozó részére. 

 Az ágytextília minden telephelyen összesítve kerül bizonylatolásra és átadásra. 
 A szelektált piperemosás (személyes használatú textíliák) a Megrendelő által összegyűjtve, 

nylonba téve, az elkészített mosatási jegyzékkel, kísérőjeggyel ellátva kerül átadásra a 
Vállalkozó részére. A Vállalkozó ezeket a tételeket a mosatási jegyzéken átveszi, de mérlegelni 
külön nem fogja. Ezen tételekről a Megrendelő, mint szelektált piperemosás készít mosatási 
jegyzéket, melyen az összesített napi súly szerepel. A Megrendelő felelőssége olyan nylon 
csomagolás biztosítása, amely garantálja, hogy a szállítás folyamán, a mosodába történő 
érkezésig elkülönülve maradjanak az egyes tételek. Az előkészített szennyest a Vállalkozó 
külön helyszíni ellenőrzés nélkül veszi át, melyet a szállítólevél aláírásával igazol. Amennyiben 
az átvett szennyessel kapcsolatban a Vállalkozónak a saját telephelyén történő részletes 
átvételkor mennyiségi vagy minőségi észrevétele, kifogása merül fel, úgy azt haladéktalanul 
írásban (e-mail, fax) közli a Megrendelővel. 

 A nem szelektált piperemosás (személyes használatú textíliák) a Megrendelő által összegyűjtve, 
osztályos egységekként zsákokban elhelyezve kerülnek átadásra a Vállalkozó részére, mely 
zsákokban elhelyezik az osztályonkénti mosatási jegyzéket. Ezeket a tételeket a Vállalkozó az 
osztályonkénti mosatási jegyzéken veszi át, mérlegelni osztályos zsákonként fogja. Ezen 
tételekről összesítést készítenek a felek, egy mosatási jegyzéken, mint „nem szelektált 
piperemosás”. A napi összsúly feltüntetésével készülő mosatási jegyzéket mindkét fél 
aláírásával látja el. Az előkészített szennyest a Vállalkozó külön helyszíni ellenőrzés nélkül 
veszi át, melyet a szállítólevél aláírásával igazol. Amennyiben az átvett szennyessel 
kapcsolatban a Vállalkozónak a saját telephelyén történő részletes átvételkor mennyiségi vagy 
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minőségi észrevétele, kifogása merül fel, úgy azt haladéktalanul írásban (e-mail, fax) közli a 
Megrendelővel. 

 A munkaruházat a Megrendelő által egységenként összegyűjtve, egységekként külön-külön 
készített mosatási jegyzékkel kerül átadásra a Vállalkozó részére. A Vállalkozó ezeket a 
tételeket a mosatási jegyzékeken veszi át, de külön mérlegelni nem fogja, a Vállalkozó ezen 
tételeket összességében mérlegeli.  Ezen tételekről a Megrendelő, mint „munkaruházat” készít 
mosatási jegyzéket, amelyen a napi súly szerepel. 

 A munkaruházatot a Megrendelő személyenként bejelöli. Az előkészített szennyest a Vállalkozó 
külön helyszíni ellenőrzés nélkül veszi át, melyet a szállítólevél aláírásával igazol. Amennyiben 
az átvett szennyessel kapcsolatban a Vállalkozónak a saját telephelyén történő részletes 
átvételkor mennyiségi vagy minőségi észrevétele, kifogása merül fel, úgy azt haladéktalanul 
írásban (e-mail, fax) közli a Megrendelővel. 
 

8.8) A textília szállításához használt szállítóeszközök résmentesen záródó, tisztítható – 
fertőtleníthető szállítótérrel rendelkezzenek.  

 

8.9) A mosodai anyagmozgatáshoz használatos eszközök, szállítójárművek raktere, 
szállítókonténerek mosható – fertőtleníthető anyagból készüljenek.  

8.10) A csomagolási és szállítási költségeket (beleértve a konténerek biztosítását is) a szolgáltatást 
végzőnek kell viselnie, a szerződéses ellenérték terhére.  

8.11) A szállítandó textília fuvareszközre történő le- és felrakása a vállalkozó feladata.  

8.12) Vállalkozó garanciát vállal, hogy a szolgáltatás biztosításában egymást követő két naptári 
napnál hosszabb kimaradás nem történik akkor sem, ha az egymást követő munkaszüneti 
és/vagy ünnepnapok ennél hosszabb ideig tartanak. Ennek megfelelően vállalkozónak ilyen 
esetekben előzetesen legalább 15 (tizenöt) nappal korábban tájékoztatnia kell a Megrendelőt, 
hogy munkaszüneti / ünnepnapokon milyen időpontban teljesít szolgáltatást. Megrendelő az 
esedékesség napja előtt 5 (öt) munkanappal kérheti a hivatalosan kiadott munkarendtől való 
esetenkénti rendkívüli eltérést.  

 

8.13) Vállalkozó az előző bekezdésben foglalt garanciát vállalja arra az esetre is, ha saját 
berendezéseiben előre nem látható meghibásodás keletkezne, vagy egyéb akadályozó 
körülmény állna elő. Ilyen esetekben Megrendelőt haladéktalanul értesíteni kell és tájékoztatni 
arról, hogy a szolgáltatás teljesítése az átmeneti időszakban milyen módon történik.  
 

9)   A szolgáltatást ellátó dolgozókkal szemben támasztott követelmények:  
 

9.1) Általános alapelv, hogy az intézmény területére gyalogosan a főportán és vagy 
gyalogosan, gépjárművel a teherportán keresztül bárki beléphet.  
 

9.2) A Vállalkozó a dolgozóinak munkarendjéről, a dolgozók névjegyzékéről, munkakörükről, 
jogosultságaikról a Megrendelőt írásban kötelesek tájékoztatni.  

 

9.3) A Vállalkozó dolgozóit a Megrendelő a jogosultságai szerint (biztonságot érintő 
kérdésekben, tűzvédelem, dohányzási szabályok betartása, közlekedési fegyelem 
betartása, károkozás, szeszesital fogyasztás, stb.) ellenőrizheti és utasíthatja.   
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9.4) A Vállalkozó a szolgáltatás teljesítésében résztvevő dolgozókat oly módon kell 
kiválasztania, hogy a mosodai szolgáltatásban elvárható személyi feltételeknek 
megfeleljenek (megbízhatóság, fertőző betegségektől való mentesség, megfelelő személyi 
higiénia, stb.). Az egészségügyben dolgozók védelme érdekében a szükséges, illetve 
rendeletekben előírt védőoltás(ok) beadatása a Vállalkozó felelőssége, illetve feladata és 
kötelezettsége.  

 

9.5) A szállító gépjárművek mozgását a szállítókkal kötött szerződés szerint kell biztosítani.  
 

9.6) A Megrendelővel szolgáltatási szerződésben álló cégek a szerződés mellékletében 
rögzítenie kell a szerződő fél gépjárműveinek rendszámát, a gépjárművekkel közlekedők 
nevét, a szállítási időpontokat és a szállítandó anyagok körét. Erről és az esetleges 
változásokról a Megrendelőt tájékoztatni kell.  

 

9.7) Csak azok a szállító gépjárművek hajthatnak be az Intézmény területére, amelyek 
érvényes szállítólevéllel rendelkeznek. A szállítólevelek érvényességét és a gépjármű 
rakodóterét a gépjármű-portaszolgálat, őrző-védő szolgálat jogosult ellenőrizni, és a 
gépjárműforgalomról nyilvántartást vezet.  

 

9.8) Szállító gépjárművekkel csak addig az ideig tartózkodhatnak a Intézmény területén, 
ameddig a rakodási feladataikat végzik.  

 
9.9) A szállítókocsikat a Vállalkozó a szennyes elszállítása után saját telephelyén fertőtleníti.  

 
 

10) A Szerződés időtartama:  
 

Jelen szerződést a felek határozott időtartamra, két évre, 2018. …... napjától kezdődő hatállyal, 
2020. …... napjáig kötik azzal, hogy felmondásra a Vállalkozó fél részéről csak súlyos 
szerződésszegés esetén kerülhet sor. Jelen szerződést a Megrendelő, illetve a Vállalkozó 
bármelyike a másik fél jelen szerződésben megjelölt értesítési címére küldött – a felmondás okát 
megjelölő- tértivevényes levélben.   
 

11) Szerződő Felek jelen szerződés aláírásával megállapodnak, hogy jelen Szerződés 10) pontjában 
meghatározott 2020. ….-i határidőt közös megegyezéssel jogosultak legfeljebb 4 hónappal 
meghosszabbítani, a Kbt. 141. § (2) bek-ben meghatározott feltételek fennállása esetén. 
 

12) Az árakat a Vállalkozó a szerződés ideje alatt nem változtathatja meg.   
 

13) Felek megállapodnak abban, hogy   
 Megrendelő jogosult az ajánlati felhívásban feltüntetett összmennyiségtől maximum +/– 20 %-

al eltérni.  
 Vállalkozó jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy az ajánlati ára kalkulálásánál figyelembe 

vette a Megrendelő fentiek szerinti megrendelési szabadságát.  
 

14) A szolgáltatás minősége:  
 

A mosodai szolgáltatás fogalmainak egyértelművé tétele érdekében a szolgáltatás 
teljesítésének minőségi mutatóit az alábbiakban határozzuk meg:  
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• Fertőtlenítő mosást csak egészségügyi szennyes textília mosására engedéllyel rendelkező 
mosodában lehet biztosítani, ahol a fertőtlenítő mosást követően az üzem rendszere meggátolja 
a textília visszafertőződését egészen a megrendelőnek történő visszaadásig.  

• A Megrendelő részéről az erre kijelölt személy által jogosult a teljesítés minőségének 
ellenőrzésére és igazolására.  

 

15) A felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a visszaszállított textília tekintetében 
Megrendelő részéről minőségi kifogás merül fel, jogosultak az átvételt megtagadni, amelyről a 
felek jegyzőkönyvet vesznek fel. A mennyiségi vagy minőségi hiány észlelése esetén a 
Megrendelő és a Vállalkozó közösen jegyzőkönyvet vesznek fel, amelynek egy példánya a 
Megrendelőt illeti meg, a másik két példány pedig a Vállalkozó részére kerül átadásra. A 
Megrendelő az árut kísérő szállítólevélen a jegyzőkönyv felvételének tényét rögzíti.  

 

16) Ebben az esetben a felmerült reklamációt közösen vizsgálják ki és ha az átvett textília 
állapotához képest a szerződésben leírt tisztítási eljárással jobb eredmény lenne elvárható, 
Vállalkozó köteles a kifogásolt szolgáltatást a következő szállítás időpontjáig előírt minőségben 
teljesíteni.  

 

17) A Megrendelő jogosult szúrópróbaszerűen a Vállalkozó által visszaadott kitisztított textil 
akkreditált laboratóriumi vizsgálatára. Vállalkozó számára elmarasztaló eredmény esetén a 
bevizsgáltatás költségeit a Vállalkozó köteles megtéríteni a Megrendelőnek a bevizsgálás 
eredményének kézhezvételét követő 8 napon belül.  

 

18) A minőségi illetőleg mennyiségi kifogás előterjesztése a Megrendelő az átvételt követő 5 
munkanapon belül jogosult. A kifogás előterjesztése kizárólag írásban történhet, melynek 
továbbítása faxon, vagy e-mailben történik, azonban minden esetben postai úton is meg kell 
küldeni a Vállalkozó részére.  

 

19) Vállalkozó a mennyiségi hiánnyal kapcsolatos kifogást 3 napon belül kivizsgálja, és a 
rendezésről a Megrendelőnek tájékoztatást ad.  

 

20) A Vállalkozó a tisztításra átvett textíliáért, a tisztítás minőségéért, az átvett textíliák hiánytalan 
visszaszolgáltatásáért felelősséggel tartozik. A Vállalkozó az elvesztésből eredő károkért 
teljeskörű felelősséget vállal, a Megrendelő által kiállított számla alapján köteles a textília árát 
megtéríteni. 

 

21) Amennyiben a Vállalkozó dolgozója a szerződésben vállalt feladatok teljesítésével 
összefüggésben a Megrendelőnek kárt okoz, a Vállalkozó a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) kártérítésre vonatkozó szabályai szerint köteles azt 
megtéríteni.  

 

22) A Vállalkozó a nem szerződésszerű teljesítésért, valamint a szerződés nem teljesítésért 
felelősséggel tartozik. Kivételt képez ez alól az az eset, ha a szolgáltatás ellátását a Vállalkozó 
érdekkörén kívüli és elháríthatatlan küldő ok (vis maior) akadályozza.  

 

23) A vis maior olyan esetekre vonatkozik, amely a Vállalkozó akaratán kívül következik be, neki 
fel nem róható. Ilyen esetek lehetnek pl. sztrájk, háború, forradalom, fogvatartotti zendülés, 
tűzeset, árvíz, járvány, karantén, korlátozások és szállítási embargó. A vis maiornak közvetlen 
összefüggésben kell lennie a Vállalkozó tevékenységével és a bekövetkezett szerződésszegéssel.   
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24) Vis maiorra a Vállalkozó csak abban az esetben hivatkozhat, ha írásban faxon, vagy e-mailben, 
illetve postai úton ajánlott levélben is értesíti a Megrendelőt a vis maior tényéről, okáról és 
valószínű időtartamáról.  

 

25) Megrendelő egyéb irányú utasítást nem ad, a Vállalkozónak tovább kell teljesítenie szerződéses 
kötelezettségeit, amennyiben az ésszerűen lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerű 
alternatív módot a teljesítésre, melyet a vis maior esete nem gátol.  

 

26) Vállalkozóval szemben a nem szerződésszerű teljesítés esetén – kivéve vis maior – a 
szerződésszegés jellegétől függően késedelmi, meghiúsulási kötbér, kártérítés, vagy a szerződés 
rendkívüli felmondása érvényesíthető jogkövetkezményként. Ezen túlmenően a Megrendelő 
érvényesítheti a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is.  

 

27) Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke a késedelmes teljesítéssel érintett megrendelés 
nettó értékének 1 %-a, de min. 10.000.- Ft/nap minden megkezdett késedelmes naptári napra. 
Felek megállapodnak abban, hogy Kedvezményezett jogosult a kötbért a vállalkozói díjból 
visszatartani. Megrendelő kötbérigényének érvényesítése nem jelenti a Megrendelő egyéb 
igényeiről való lemondást. Egy hetet meghaladó késés esetén a meghiúsulási kötbér szabályait 
kell alkalmazni.   

 

28) Ha a szerződés teljesítése során Vállalkozó tekintetében olyan körülmény merül fel, mely 
részéről a szerződésszerű teljesítést akadályozza, köteles ezt haladéktalanul írásban jelezni a 
Megrendelő felé, ugyanakkor közölni a várható teljesítés időpontját.   

 

29) Ha a szerződés teljesítése olyan okból hiúsul meg, melyért a Vállalkozó felelős, különösen, ha a 
szerződéses kötelezettségét egy hetet meghaladó időtartamban nem végzi el, a Megrendelő 
meghiúsulási kötbérre tarthat igényt, melynek mértéke a még nem teljesített minimális 
szerződéses mennyiség értékének 30 százaléka.  

 

30) Amennyiben a Megrendelő a nem szerződésszerű teljesítést elfogadja Vállalkozó részéről, ez 
nem értelmezhető joglemondásként azon igényekről, melyek egyébként a szerződésszegő 
magatartás esetén megilletik. Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a hibás teljesítésből, a 
késedelmes teljesítésből, továbbá a nem teljesítésből eredő kárát megtéríteni.   

 

31) Vállalkozót a szolgáltatás ellátásáért vállalkozói díj illeti meg, melynek mértéke:  

 

 

Szolgáltatás 
megnevezése 

 

 

Mennyiségi egység Nettó érték/ 
mennyiségi egység 

(HUF) 

Nettó  
érték+  

ÁFA (27  
%) bruttó érték/  

mennyiségi egység,  
(HUF)  

ágytextília  
(ágynemű) 

kg    
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Szolgáltatás 
megnevezése 

 

 

Mennyiségi egység Nettó érték/ 
mennyiségi egység 

(HUF) 

Nettó  
érték+  

ÁFA (27  
%) bruttó érték/  

mennyiségi egység,  
(HUF)  

nem szelektált pipere 
mosás 

kg   

szelektált pipere 
mosás 

kg   

munkaruházat kg   

paplan db   

pléd db   

ágyszivacs 
(ágybetét) 

db   

sötétítő függöny kg   

nylon függöny kg   

párna, kicsi db   

párna, közepes db   

párna, nagy db   

 
 

32) A felek az előlegfizetés lehetőségét kizárják. A Megrendelő a kifizetéseket csak a szerződéses 
feltételeknek megfelelően teljesített, az általa leigazolt szolgáltatás alapján teljesíti.  

 

33) A számla kiegyenlítése során Megrendelő az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 36/A. §-
a előírásai szerint köteles eljárni.  

 

34) A Megrendelő jogosult a szerződést – előzetes felszólítás és további indokolás nélkül – azonnali 
hatállyal felmondani különösen az alábbi esetekben:  

- telephelyenként legalább 5 esetben előforduló jogos megrendelői reklamáció esetén, ideértve a 
késedelmes teljesítés esetkörét is;  

- ha három alkalommal nem kerültek betartásra a jogszabályok, vagy az ISO 9001 és ISO 14001 
rendszer, vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási rendszer követelményei és a vonatkozó 
engedélyekben előírtak,  



   

- 69 - 
 

- ha a Vállalkozó által alkalmazott személyek a Megrendelő rendjét és biztonságát, a személyi 
állomány vagy az ellátottak életét és testi épségét közvetlenül vagy súlyosan veszélyeztetik.  

 

35) Megrendelő jogosult rendes felmondással a jelen szerződést megszüntetni 30 napos felmondási 
idővel, amennyiben jogszabályi változás, valamely szervezetszabályozó eszköz következtében 
az részéről nem fenntartható, vagy Vállalkozó nem teljesíti a 21) pontban foglalt kötelezettségét.   

 

36) Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő a Megrendelő 60 napon túli nem fizetése esetén 
a szerződést azonnali hatállyal jogosult felmondani.  

37) Amennyiben a Megrendelő jogos mennyiségi vagy minőségi kifogását a Vállalkozó 3 
munkanapon belül nem hárítja el, úgy az eredeti teljesítési határidőtől a hiba kiküszöböléséig 
számított, az adott megrendelés nettó értéke 1 %-ának megfelelő, de min. 10.000.- Ft/nap hibás 
teljesítési kötbér illeti meg a Megrendelőt minden megkezdett, a hibás teljesítéssel érintett 
naptári napra. Egy hetet meghaladó késés esetén a meghiúsulási kötbér szabályait kell 
alkalmazni, melynek mértéke a még nem teljesített szerződéses mennyiség vállalkozói díjának 
30 %-a. AVállalkozó jelen okirat aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Megrendelő a késedelmi, 
valamint a hibás teljesítési kötbér összegét a (rész)teljesítésért járó ellenértékből levonás útján 
biztosítsa. 
 

 
38) Kapcsolattartás  

 
Minden, a jelen szerződés keretében a felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formában 
(ajánlott levélben, telefaxon, e-mailben) kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett általi 
vételkor, illetve neki történő kézbesítéskor áll be. A felek közötti levelezés nyelve: magyar.  
 
Minden, a jelen szerződés keretében a felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formában 
(ajánlott levélben, telefaxon, e-mailben) kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett általi 
vételkor, illetve neki történő kézbesítéskor áll be. A felek közötti levelezés nyelve: magyar.  
 
Kapcsolattartó személyek:  
 
Megrendelő részéről:  Kotogány Tímea főigazgató helyettes +36/ 62 / 321-700 
 
Vállalkozó részéről:  
 

42) A Vállalkozó írásban köteles értesíteni a Megrendelőt és ezzel egyidejűleg Megrendelőt a 
szerződést érintő összes alvállalkozói szerződésről. Alvállalkozókra vonatkozó értesítés nem 
mentesíti a Vállalkozó felelőssége és a szerződéses kötelezettségeinek teljesítése alól. A jelen 
szerződés alapján történő alvállalkozói teljesítésekért, szállításokért a Vállalkozó úgy felel, 
mintha azt maga a Vállalkozó teljesítette, szállította volna.   

 

43) A szerződés teljesítése során új alvállalkozó bevonására csak a Kbt-ben meghatározott esetekben 
kerülhet sor. Az alvállalkozók személyében változás csak a Megrendelő írásbeli egyetértése 
esetén történhet.   

 
44) Amennyiben a Megrendelő – saját hatáskörben vagy a Megrendelő javaslata alapján - az 

alvállalkozók valamelyike ellen alapos kifogást emel, a Vállalkozó köteles helyette – a 
Megrendelő által elfogadott – más alvállalkozót biztosítani, a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek 
figyelembe vétele mellett.   
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45) Az alvállalkozó nem fogadhat el, és nem igazolhat vissza megrendelést, továbbá számla 
kiállítására nem jogosult.   

 

46) Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a szerződéssel kapcsolatban felmerült vitáikat 
elsődlegesen békés úton, egyeztetéssel rendezik.   

 

47) Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő, mint ajánlatkérő a megkötött szerződést a Kbt. 
31. § (1) bekezdés e) pontja alapján köteles közzétenni a honlapján.   

 

48) Jelen szerződésben nem, vagy nem teljes körűen szabályozott kérdésekben a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a Kbt., valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok 
rendelkezései az irányadóak.  

 

49) Felek a másik fél előzetes írásos hozzájárulása nélkül az eljárás folyamán tudomására jutott 
információkat kizárólag a szerződés teljesítésére használhatják fel.  

 
50) Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés kapcsán tudomásukra jutott állami, szolgálati, üzleti 

titkot megőrzik, azokkal kapcsolatban a vonatkozó jogszabályok szerint járnak el.  
 
 
Jelen szerződést Szerződő Felek elolvasták, az abban foglaltakat megértették és azt, mint szándékukkal 
és ügyleti akaratokkal mindenben megegyezőt 4 eredeti példányban, jóváhagyólag, cégszerűen írják 
alá.  
 
Szeged, 2018.  ……………………. hónap  …… nap 

 
 
 
 
   
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 
Egyesített Szociális Intézmény 
Képviseli: Zsótér Ágnes főigazgató 

 

 
Megrendelő 
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A BIZOTTSÁG (EU) 2016/7 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE 

(2016. január 5.) 
az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványának 

meghatározásáról 
 

MELLÉKLETEI 
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1. MELLÉKLET 

Kitöltési útmutató 
 

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum a gazdasági szereplő olyan nyilatkozata, amely a 
hatóságok vagy harmadik felek által kibocsátott igazolásokat helyettesíti előzetes bizonyítékként. A 
2014/24/EU irányelv 59. cikkében foglaltak szerint ebben a gazdasági szereplő hivatalosan 
kinyilvánítja, hogy nincs azon helyzetek egyikében sem, amelyek miatt a gazdasági szereplőket ki kell, 
illetve ki lehet zárni; hogy megfelel a vonatkozó kiválasztási szempontoknak, és adott esetben megfelel 
az objektív szabályoknak és kritériumoknak, amelyeket a részvételre felhívandó, alkalmasnak minősített 
részvételre jelentkezők számának korlátozása céljából határoztak meg. Célja a kizárási és a kiválasztási 
kritériumokhoz kapcsolódó jelentős számú igazolás, illetve egyéb dokumentum benyújtásának 
kötelezettségéből eredő adminisztratív terhek csökkentése. 
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltése során a gazdasági szereplők feladatát 
megkönnyítendő a tagállamok útmutatót bocsáthatnak ki az egységes európai közbeszerzési 
dokumentum használatáról, például jelezve, hogy a nemzeti jog mely rendelkezései relevánsak a III. 
rész A. szakaszára1 vonatkozóan, hogy az elismert gazdasági szereplők hivatalos jegyzéke vagy azzal 
egyenértékű igazolás esetleg nem létezik, vagy ilyet nem bocsátanak ki egy adott tagállamban, vagy 
pontosítva, hogy mely hivatkozásokat és információkat kell megadni ahhoz, hogy az ajánlatkérő szervek 
vagy a közszolgáltató ajánlatkérők elektronikusan hozzáférjenek egy adott igazoláshoz. 
Egy adott közbeszerzési eljárás dokumentációjának elkészítése során az ajánlatkérő szerveknek és a 
közszolgáltató ajánlatkérőknek az eljárást megindító felhívásban, az eljárást megindító felhívásban 
hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban vagy a szándék megerősítésére vonatkozó felhívásban 
jelezniük kell, hogy mely információkat fogják bekérni a gazdasági szereplőktől, beleértve annak 
egyértelmű kijelentését, hogy a II. és III. részben meghatározott információt2 meg kell adni vagy nem 
kell megadni azon alvállalkozók tekintetében, amelyek kapacitásait a gazdasági szereplő nem veszi 
igénybe 3 . Azáltal is megkönnyíthetik a gazdasági szereplők feladatát, hogy ezt az információt 
közvetlenül az egységes európai közbeszerzési dokumentum elektronikus változatában jelzik, például 
az ESPD-szolgáltatás felhasználásával (https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/growth/tools-
databases/ecertis2/resources/espd/index.html4), amelyet a Bizottság szervezeti egységei díjmentesen 
fognak az ajánlatkérő szervezetek, a közszolgáltató ajánlatkérők, a gazdasági szereplők, az elektronikus 
szolgáltatók és más érdekelt felek rendelkezésére bocsátani.  
A nyílt eljárások esetében az ajánlat, továbbá meghívásos eljárás, tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd 
és innovációs partnerség esetében a részvételi kérelem mellett a gazdasági szereplőknek be kell 
nyújtaniuk a kért információk megadásával kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot is.5 

                                                 

1 Például hogy annak a gazdasági szereplőnek, akit elítéltek a nemzeti büntető törvénykönyv x, 

y és z cikke alapján, erről nyilatkoznia kell a bűnszervezetben vagy pénzmosásban való részvételért 

kapott ítélettel kapcsolatos információ kitöltése során... 

2 Kizárási okokra vonatkozó információ. 

3 Lásd a 2014/24/EU irányelv 71. cikke (5) bekezdésének harmadik albekezdését, és a 

2014/25/EU irányelv 88. cikke (5) bekezdésének harmadik albekezdését 

4 Ez a fejlesztés alatt álló előzetes verzió linkje. Amikor rendelkezésre áll a teljes kész verzió, 

annak linkje kerül feltüntetésre, vagy egyéb módon elérhető lesz. 

5 Összetettebb a helyzet a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások tekintetében, amelyekről 

a 2014/24/EU irányelv 32. cikke és a 2014/25/EU irányelv 50. cikke rendelkezik, mivel e rendelkezések 

igen eltérő valós helyzetekre vonatkoznak.  
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A keretmegállapodásokon alapuló egyes szerződések kivételével az eljárás nyerteséül kiválasztott 
ajánlattevőnek be kell nyújtania a naprakész igazolásokat és kiegészítő dokumentumokat.  
A tagállamok szabályozhatják, vagy az ajánlatkérő szervekre és a közszolgáltató ajánlatkérőkre 
hagyhatják annak eldöntését, hogy használják-e az egységes európai közbeszerzési dokumentumot 
olyan közbeszerzési eljárások részeként is, amelyek nem, vagy nem teljesen tartoznak a 2014/24/EU 
vagy a 2014/25/EU irányelv hatálya alá, például a vonatkozó értékhatár alatti beszerzéseknél, vagy a 
szociális és egyéb meghatározott szolgáltatásokra vonatkozó különös szabályok hatálya alá tartozó 
beszerzéseknél (a továbbiakban: az enyhébb szabályozás) 6 . Hasonlóképpen a tagállamok 
szabályozhatják, vagy az ajánlatkérő szervekre és a közszolgáltató ajánlatkérőkre hagyhatják annak 
eldöntését, hogy használják-e az egységes európai közbeszerzési dokumentumot koncessziós 
szerződések odaítélésével kapcsolatban is, attól függetlenül, hogy azok a 2014/23/EU irányelv7 hatálya 
alá tartoznak-e. 
 
Az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő az eljárás során bármikor felkérheti bármelyik 
ajánlattevőt, hogy nyújtsa be az összes kért igazolást és kiegészítő dokumentumot, vagy azok egy részét, 
amennyiben ez az eljárás megfelelő lefolytatásához szükséges. 
A gazdasági szereplő kizárható a közbeszerzési eljárásból, vagy ellene a nemzeti jognak megfelelően 
vád emelhető, ha az egységes európai közbeszerzési dokumentumban vagy – általánosabban – a kizárási 
okok fenn nem állásának és a kiválasztási kritériumok teljesülésének ellenőrzéséhez szükséges 
információk szolgáltatása során hamis nyilatkozatot tett, információkat tartott vissza, vagy nem tudja 
bemutatni a megkívánt kiegészítő dokumentumokat.  
A gazdasági szereplők később is felhasználhatják azt az egységes európai közbeszerzési 
dokumentumban megadott információt, amelyet egy korábbi közbeszerzési eljárásban már megadtak, 
amennyiben az információ továbbra is helytálló és releváns. Ennek a legkönnyebb módja, az információ 
beillesztése az új egységes európai közbeszerzési dokumentumba a megfelelő funkciókkal, amelyek e 
célra rendelkezésre állnak a fent említett elektronikus ESDP szolgáltatásban. Természetesen lehetőség 
lesz az információ ismételt felhasználására a másolás és beillesztés más formáinak segítségével is, 
például a gazdasági szereplő informatikai berendezésein (PC-n, táblagépen, szerveren ...) tárolt 
információ felhasználásával. 

                                                 

Egységes európai közbeszerzési dokumentum bekérése szükségtelen adminisztratív terhet jelentene, 

vagy egyéb tekintetben nem lenne helyénvaló 1) ahol csak egy, előre meghatározott résztvevő 

lehetséges (a két irányelvet tekintve, a 2014/24/EU irányelv 32. cikke (2) bekezdésének b) pontja, (3) 

bekezdésének b) és d) pontja, valamint (5) bekezdése, illetve a 2014/25/EU irányelv 50. cikkének c), 

e), f) és i) pontja), és 2) a sürgősségi helyzetből adódóan (a 2014/24/EU irányelv 32. cikke (2) 

bekezdésének c) pontja, illetve a 2014/25/EU irányelv 50. cikkének d) és h) pontja) vagy árutőzsdén 

jegyzett és vásárolt áruk esetében az ügylet egyéni sajátosságai miatt (a 2014/24/EU irányelv 32. cikke 

(3) bekezdésének c) pontja és a 2014/25/EU irányelv 50. cikkének g) pontja).  

Másrészt az egységes európai közbeszerzési dokumentum teljes körűen szerepet játszana és azt be 

kellene kérni a fennmaradó esetekben, amelyekre az jellemző, hogy egynél több a lehetséges 

résztvevő, nincs sürgősségi helyzet, és az ügylethez nem kötődnek egyéni sajátosságok; ez érvényesül 

a 2014/24/EU irányelv 32. cikke (2) bekezdésének a) pontja, (3) bekezdésének a) pontja és (4) 

bekezdése, valamint a 2014/25/EU irányelv 50. cikkének a), b) és j) pontja tekintetében.  

6 A 2014/24/EU irányelv 74–77. cikke, és a 2014/25/EU irányelv 91–94. cikke. 

7 Az Európai Parlament és a Tanács 2014. február 26-i 2014/23/EU irányelve a koncessziós 

szerződésekről (HL L 94., 2014.3.28., 1. o.). 
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A 2014/24/EU irányelv 59. cikke (2) bekezdése második albekezdésének megfelelően az egységes 
európai közbeszerzési dokumentum kizárólag elektronikus formában fog rendelkezésre állni, azonban 
ez legkésőbb 2018. április 18-ig halasztható8. Ez azt jelenti, hogy legkésőbb 2018. április 18-ig az 
egységes európai közbeszerzési dokumentumnak mind elektronikus, mind pedig papíralapú változatai 
felhasználhatók. Az említett ESPD-szolgáltatásminden esetben lehetővé teszi a gazdasági 
szereplők számára, hogy elektronikusan töltsék ki az egységes európai közbeszerzési 
dokumentumukat, lehetővé téve számukra a felkínált lehetőségek minden előnyének 
kiaknázását (nem utolsósorban az információ újrafelhasználását). Olyan közbeszerzési 
eljárásoknál, amelyekben az elektronikus kommunikációt elhalasztották (amely legkésőbb 2018. április 
18-ig szintén lehetséges), az ESPD-szolgáltatás lehetővé teszi a gazdasági szereplők számára 
elektronikusan kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumuk kinyomtatását papíralapú 
dokumentumként, amelyet azután az elektronikus kommunikációtól eltérő módon eljuttathatnak az 
ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek9. 
Az előzőkben említetteknek megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentumban a 
gazdasági szereplő hivatalosan kinyilvánítja, hogy a vonatkozó kizárási okok nem állnak fenn, hogy az 
adott kiválasztási kritériumoknak megfelel, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy megadja az 
ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő által kért releváns információkat.  
Amennyiben a közbeszerzések részekre vannak bontva, és a kiválasztási szempontok10  részenként 
változnak, az egységes európai közbeszerzési dokumentumot mindegyik részre vonatkozóan ki kell 
tölteni (vagy a részek olyan csoportjára, amelyekre ugyanazon kiválasztási szempontok vonatkoznak). 
A nyilatkozatnak emellett tartalmaznia kell, hogy a kiegészítő iratok11 kiállításáért melyik hatóság vagy 
harmadik fél a felelős, továbbá tartalmaznia kell a gazdasági szereplő arra vonatkozó hivatalos 
nyilatkozatát, hogy kérésre haladéktalanul be tudja mutatni az említett kiegészítő iratokat. 
Az ajánlatkérő szervek vagy közszolgáltató ajánlatkérők dönthetnek úgy, vagy a tagállamok 
előírhatják 12  számukra, hogy a kiválasztási szempontokról előírt információt egyetlen kérdésre 
korlátozzák arra vonatkozóan, hogy a gazdasági szereplők megfelelnek-e az előírt kiválasztási 
szempontoknak, igen vagy nem. Bár ezt további információ és/vagy dokumentáció bekérése követheti, 
körültekintően el kell kerülni azt, hogy túlzott adminisztratív terheket rójanak a gazdasági szereplőkre 
azáltal, hogy egy adott közbeszerzési eljárásban minden résztvevőtől szisztematikusan bekérik a 
tanúsítványokat vagy egyéb igazolásokat, illetve az olyan gyakorlatot, amelynek során megkülönböztető 
módon azonosítják be azokat a gazdasági szereplőket, amelyektől ilyen dokumentációt kérnek.  

                                                 

8 Lásd a 2014/24/EU irányelv 90. cikkének (3) bekezdését. 

9 Pdf fájlként is el tudják készíteni egységes európai közbeszerzési dokumentumukat, amely 

elektronikus úton mellékletként elküldhető. Ahhoz, hogy a gazdasági szereplők a későbbiekben újra fel 

tudják használni az információt, a kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot megfelelő 

elektronikus formában kell elmenteniük (mint pl. .xml). 

10 Ez az eset lehetséges a legkisebb előírt árbevételnél, amelyet ilyen esetekben az egyes részek 

legnagyobb becsült értékének függvényében kell megállapítani. 

11 Kivéve, ha az ajánlatkérő szervek vagy a közszolgáltató ajánlatkérők jelezték, hogy a 

követelmények teljesítéséről az első alkalommal elegendő az általános információ („igen”/„nem”). Erről 

a lehetőségről a további magyarázatot lásd lent. 

12 Az ilyen előírások lehetnek általános jellegűek, vagy szorítkozhatnak csak bizonyos 

helyzetekre, pl. csak nyílt eljárásoknál, vagy kétszakaszos eljárásoknál csak akkor, amikor minden 

részvételre jelentkezőt felhívnak a részvételre. 
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Az ajánlatkérő szervek és a közszolgáltató ajánlatkérők azon kötelezettsége, hogy az érintett 
dokumentációt bármely tagállamban közvetlenül a díjmentes nemzeti adatbázishoz történő 
hozzáféréssel szerezzék be, akkor is fennáll, amikor a kiválasztási szempontokra kezdetben bekért 
információ az igen vagy nem válaszra szorítkozott. Ha ilyen elektronikus dokumentációt kérnek, akkor 
a gazdasági szereplők az érintett dokumentáció beszerzéséhez szükséges információt a kiválasztási 
szempontok ellenőrzésekor fogják megadni az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató 
ajánlatkérőnek, nem pedig közvetlenül az egységes európai közbeszerzési dokumentumban.    
Amennyiben a szükséges információ (például erkölcsi bizonyítvány) elektronikus úton elérhető az 
ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára, a gazdasági szereplő annak érdekében, 
hogy az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő hozzáférjen ezekhez az információkhoz, 
közölheti az információ elérési útját (meg kell adnia az adatbázis nevét, internetcímét, a keresett adat 
nyilvántartási számát stb.).Ennek közlésével a gazdasági szereplő hozzájárul ahhoz, hogy az 
ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő a személyes adatok feldolgozásáról szóló 
95/46/EK irányelvet13  végrehajtó nemzeti szabályoknak megfelelően hozzáférjen a vonatkozó 
dokumentumokhoz és különösen egyes különleges adatokat, például bűncselekményekre, 
büntetőítéletekre vagy biztonsági intézkedésekre vonatkozó adatokat tartalmazó 
dokumentumokhoz. 
A 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 64. cikkével összhangban az elismert gazdasági 
szereplők hivatalos jegyzékébe felvett vagy közjogi vagy magánjogi szervezetek által kiállított 
vonatkozó tanúsítványokkal rendelkező gazdasági szereplő a III–V. részben kért adatok vonatkozásában 
benyújthatja az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek a hivatalos jegyzékbe való 
felvételről az illetékes hatóság által kiadott igazolást, vagy az illetékes tanúsító szervezet által 
kibocsátott tanúsítványt. 
Azon gazdasági szereplőnek, amely egyedül vesz részt és a kiválasztási szempontok teljesítéséhez nem 
veszi igénybe más szervezetek kapacitásait, egy egységes európai közbeszerzési dokumentumot kell 
kitöltenie.  
Azon gazdasági szereplőnek, amely egyedül vesz részt, de a kiválasztási szempontok teljesítéséhez más 
szervezet vagy szervezetek kapacitásait veszi igénybe, biztosítania kell, hogy az ajánlatkérő szerv vagy 
a közszolgáltató ajánlatkérő a gazdasági szereplő egységes európai közbeszerzési dokumentuma mellett 
kézhez kapjon egy külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot is, amely minden egyes 
igénybe vett szervezet vonatkozásában tartalmazza a releváns információkat14. 
Végül, amennyiben a közbeszerzési eljárásban gazdasági szereplők egy csoportja – adott esetben 
ideiglenes társulás keretében – együttesen vesz részt, a II–V. részben foglalt információk tekintetében 
minden egyes részt vevő gazdasági szereplőnek külön egységes európai közbeszerzési 
dokumentumot kell benyújtania. 
Minden olyan esetben, amikor a gazdasági szereplő igazgatói, vezetői vagy felügyelői testületének 
egynél több tagja van, illetve e testületek képviseletére, az azokban való döntéshozatalra, vagy annak 
kontrolljára vonatkozó jogkörrel egynél több személy rendelkezik,lehetséges, hogy mindegyiküknek 
alá kell írnia ugyanazon egységes európai közbeszerzési dokumentumot a nemzeti szabályoktól 
függően, beleértve az adatvédelemre vonatkozó szabályokat. 
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum aláírását (aláírásait) illetően felhívjuk a figyelmet, 
hogy az egységes európai közbeszerzési dokumentumon előfordulhat, hogy nem szükséges aláírás, 
amennyiben az egységes európai közbeszerzési dokumentumot egy dokumentum csomag részeként 

                                                 

13 Az Európai Parlament és a Tanács 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve a személyes adatok 

feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 

281., 1995.11.23., 31. o.). 

14 Lásd a II. rész C. szakaszát. 
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küldik el, amelynek hitelességét és sértetlenségét a küldés módjánál megkövetelt aláírás(ok) biztosítja 
(biztosítják)15. 

Olyan közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az eljárást megindító felhívást az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában tették közzé, a I. részben előírt információ automatikusan megjelenik, feltéve, hogy 
a fent említett elektronikusESPD-szolgáltatást használják az egységes európai közbeszerzési 
dokumentum létrehozásához és kitöltéséhez. 

Ha az eljárást megindító felhívás nem jelent meg az EU Hivatalos Lapjában, akkor az ajánlatkérő 
szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek kell kitöltenie az információt, amely lehetővé teszi 
a közbeszerzési eljárás egyértelmű azonosítását. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum 
minden szakaszában az összes egyéb információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie.  

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum a következő részekből és szakaszokból áll: 

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

– II. rész: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk 

– III. rész: Kizárási okok: 

– A: Büntetőeljárásban hozott ítéletekkel kapcsolatos okok (a 2014/24/EU irányelv 
57. cikkének (1) bekezdése értelmében alkalmazásuk kötelező. A 2014/25/EU irányelv 
80. cikkének (1) bekezdése értelmében alkalmazásuk az ajánlatkérő szervek számára 
is kötelező, míg azok a közszolgáltató ajánlatkérők, amelyek nem ajánlatkérő szervek, 
dönthetnek úgy, hogy alkalmazzák ezeket a kizárási szempontokat). 

– B: Adófizetési vagy a társadalombiztosítási járulék fizetésére vonatkozó 
kötelezettség megszegésével kapcsolatos okok (jogerős és kötelező határozat esetén 
alkalmazásuk a 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (2) bekezdése értelmében kötelező. 
Ugyanilyen feltételekkel alkalmazásuk az ajánlatkérő szervek számára is kötelező a 
2014/25/EU irányelv 80. cikkének (1) bekezdése értelmében, míg azok a 
közszolgáltató ajánlatkérők, amelyek nem ajánlatkérő szervek, dönthetnek úgy, hogy 
alkalmazzák ezeket a kizárási okokat). Felhívjuk a figyelmet arra, hogy egyes 
tagállamok nemzeti joga nem jogerős és kötelező határozatok esetén is kötelezővé 
teheti alkalmazásukat.). 

– C: Fizetésképtelenséggel, összeférhetetlenséggel vagy szakmai kötelességszegéssel 
kapcsolatos okok (lásd a 2014/24/EU 57. cikkének (4) bekezdését) (olyan esetek, 
amelyekben a gazdasági szereplők kizárhatók; tagállamuk kötelezővé teheti ezen okok 
alkalmazását az ajánlatkérő szervek számára. A 2014/25/EU irányelv 80. cikkének (1) 
bekezdése alapján minden közszolgáltató ajánlatkérő, függetlenül attól, hogy 
ajánlatkérő szerv-e, eldöntheti, hogy alkalmazza-e ezeket a kizárási okokat, vagy 
tagállamuk előírhatja számukra ezek alkalmazását). 

– D: Egyéb, adott esetben az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő 
tagállamának nemzeti jogszabályaiban előírt kizárási okok  

                                                 

15 Például, ha az ajánlatot és az azt kísérő egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyílt 

eljárásban olyan e-mail útján küldik el, amely a szükséges típusú elektronikus aláírással van ellátva, 

akkor előfordulhat, hogy az egységes európai közbeszerzési dokumentumon további aláírás(ok) nem 

szükséges(ek). Az is lehetséges, hogy az egységes európai közbeszerzési dokumentumon elektronikus 

aláírás sem szükséges, amennyiben az egységes európai közbeszerzési dokumentum elektronikus 

közbeszerzési platformba van illesztve, és a platform használatához elektronikus hitelesítésre van 

szükség. 
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– IV. rész: Kiválasztási kritériumok16: 

– : Az összes kiválasztási szempont általános jelzése 

– A: Alkalmasság 

– B: Gazdasági és pénzügyi helyzet 

– C: Technikai és szakmai alkalmasság 

– D: Minőségbiztosítási rendszerek és környezetvédelmi vezetési szabványok1718 

– V. rész: Az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának csökkentése19 

– VI. rész: Záró nyilatkozat 

 

                                                 

16 A 2014/25/EU irányelv 80. cikkének (2) bekezdése alapján a közszolgáltató ajánlatkérők – 

függetlenül attól, hogy ajánlatkérő szervek-e – eldönthetik, hogy alkalmazzák-e a 2014/24/EU irányelv 

58. cikkében előírt kiválasztási szempontokat (IV. rész, A., B. és C. szakasz).  

17 A 2014/25/EU irányelv nem írja elő kifejezetten a közszolgáltató ajánlatkérők számára az 

egységes európai közbeszerzési dokumentum alkalmazását minőségbiztosítási rendszerek és 

környezetvédelmi vezetési szabványok tekintetében (IV. rész, D. szakasz), azonban ezt gyakorlati 

okoknál fogva lehetővé kell tenni, mivel a 2014/24/EU irányelv 62. cikke és a 2014/25/EU irányelv 81. 

cikke lényegében ugyanaz. 

18 A 2014/25/EU irányelv 77. cikkének (2) bekezdése és 78. cikkének (1) bekezdése értelmében 

a közszolgáltató ajánlatkérőknek objektív szabályok és szempontok alapján kell kiválasztaniuk a 

résztvevőket. A fent leírtak szerint ezek bizonyos esetekben lehetnek a 2014/24/EU irányelvben előírt 

szempontok, vagy lényegileg azonos rendelkezéseket foglalhatnak magukba (lásd a 9. és a 11. 

lábjegyzetet). Az objektív szabályok és szempontok azonban szintén vonatkozhatnak egy adott 

közszolgáltató ajánlatkérőre vagy egy adott közbeszerzési eljárásra. Az ilyen esetekhez azonban nem 

alkalmazható az egységes formanyomtatvány.  

19 A 2014/25/EU irányelv nem írja elő kifejezetten a közszolgáltató ajánlatkérők számára az 

egységes európai közbeszerzési dokumentum alkalmazását az alkalmasnak minősített részvételre 

jelentkezők számának csökkentése tekintetében (V. rész), azonban ezt gyakorlati okoknál fogva 

lehetővé kell tenni, mivel a 2014/24/EU irányelv 65. cikke és a 2014/25/EU irányelv 78. cikkének (2) 

bekezdése előírja, hogy e részvevők számának bármilyen csökkentését objektív és 

megkülönböztetésmentes szempontok vagy szabályok alapján kell végezni. 
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2. MELLÉKLET 

AZ EGYSÉGES EURÓPAI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM FORMANYOMTATVÁNYA 

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

Olyan közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az eljárást megindító felhívást az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában tették közzé, az I. részben előírt információ automatikusan beolvasásra kerül,feltéve, hogy a 
fent említett elektronikus ESPD-szolgáltatást 68  használták az egységes európai közbeszerzési 
dokumentum kitöltéséhez. Az Európai Unió Hivatalos lapjában közzétett vonatkozó hirdetmény 69 
hivatkozási adatai: 
A Hivatalos Lap S sorozatának száma [], dátum [], [] oldal,  
A hirdetmény száma a Hivatalos Lap S sorozatban : [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 
Ha az eljárást megindító felhívás nem jelent meg az EU Hivatalos Lapjában, akkor az ajánlatkérő 
szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek kell kitöltenie az információt, amely lehetővé teszi a 
közbeszerzési eljárás egyértelmű azonosítását. 
Amennyiben nincs előírva hirdetmény közzététele az Európai Unió Hivatalos Lapjában, kérjük, hogy 
adjon meg egyéb olyan információt, amely lehetővé teszi a közbeszerzési eljárás egyértelmű azonosítását 
(pl. nemzeti szintű közzététel hivatkozási adata): [….] 

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

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

A beszerző azonosítása70 Válasz: 

Név:  [   ] 

Melyik beszerzést érinti? Válasz: 

A közbeszerzés megnevezése vagy rövid 
ismertetése71: 

[   ] 

Az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató 
ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási 
szám (adott esetben)72: 

[   ] 

                                                 

68 A Bizottság szervezeti egységei az elektronikus ESPD-szolgáltatást díjmentesen bocsátják az 

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

érdekelt felek rendelkezésére. 

69 Ajánlatkérő szervek részére: vagy az eljárást megindító felhívásként alkalmazott Előzetes 

tájékoztató, vagy Szerződési hirdetmény. 

Közszolgáltató ajánlatkérők részére: az eljárást megindító felhívásként alkalmazott Időszakos előzetes 

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

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

esetén kérjük feltüntetni minden résztvevő beszerző nevét. 

71 Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 és II.1.3 pontját. 

72 Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 pontját. 
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Az egységes európai közbeszerzési dokumentum minden szakaszában az összes egyéb információt a 
gazdasági szereplőnek kell kitöltenie. 

II. rész: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk 

A: A GAZDASÁGI SZEREPLŐRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

Azonosítás: Válasz: 

Név: [   ] 

Héaazonosító szám (uniós adószám), adott 
esetben: 

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

[   ] 

[   ] 

Postai cím:  [……] 

Kapcsolattartó személy vagy személyek73: 

Telefon: 

E-mail cím: 

Internetcím (adott esetben): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Általános információ: Válasz: 

A gazdasági szereplő mikro-, kis- vagy 
középvállalkozás74? 

[] Igen [] Nem 

Csak ha a közbeszerzés fenntartott75:A 
gazdasági szereplő védett műhely, szociális 

[] Igen [] Nem 
 
 
 

                                                 

73 Kérjük, ismételje meg a kapcsolattartó személyekre vonatkozó információt, ahányszor szükséges. 

74 Lásd a Bizottság 2003. május 6-i ajánlását a mikro-, kis és középvállalkozások meghatározásáról 

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

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

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

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

és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 10 millió eurót; 

Középvállalkozás: olyan vállalkozás, amely nem mikro- és nem kisvállalkozás, és amely 250-nél 

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

mérlegfőösszege nem haladja meg a 43 millió eurót. 

75 Lásd a szerződési hirdetmény III.1.5. pontját. 



 

 

- 80 - 
 

vállalkozás76 vagy védett munkahely-teremtési 
programok keretében fogja teljesíteni a 
szerződést? 
Ha igen, 
mi a fogyatékossággal élő vagy hátrányos 
helyzetű munkavállalók százalékos aránya? 
Ha szükséges, kérjük, adja meg, hogy az érintett 
munkavállalók a fogyatékossággal élő vagy 
hátrányos helyzetű munkavállalók mely 
kategóriájába vagy kategóriáiba tartoznak. 

 
 
[…] 
 
 
[….] 
 

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

[] Igen [] Nem [] Nem alkalmazható 

Ha igen: 

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

a) Kérjük, adott esetben adja meg a jegyzék vagy 
az igazolás nevét és a vonatkozó nyilvántartási 
vagy igazolási számot: 
b) Ha a felvételről szóló igazolás vagy 
tanúsítvány elektronikusan elérhető, kérjük, 
tüntesse fel: 
 
c) Kérjük, tüntesse fel a referenciákat, amelyeken 
a felvétel vagy a tanúsítás alapul, és adott esetben 
a hivatalos jegyzékben elért minősítést77: 
d) A felvétel vagy a tanúsítás az összes előírt 
kiválasztási szempontra kiterjed? 
Ha nem: 
Ezen kívül kérjük, hogy KIZÁRÓLAG akkor 
töltse ki a hiányzó információt a IV. rész A., 
B., C. vagy D. szakaszában az esettől függően, 
ha a vonatkozó hirdetmény vagy közbeszerzési 
dokumentumok ezt előírják: 
e) A gazdasági szereplő tud-e igazolást adni a 
társadalombiztosítási járulékok és adók 
megfizetéséről, vagy meg tudja-e adni azt az 
információt, amely lehetővé teszi az ajánlatkérő 
szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára, 
hogy közvetlenül beszerezze azt bármely 
tagország díjmentesen hozzáférhető nemzeti 

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

 
c) [……] 
 
 
 
d) [] Igen [] Nem 
 
 
 
 
 
 
 
e) [] Igen [] Nem 
 
 
 
 
 

                                                 

76 Azaz fő célja a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű személyek szociális és szakmai 

beilleszkedése. 

77 A hivatkozások és a minősítés, ha van ilyen, a tanúsításon szerepelnek. 
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adatbázisából? 
Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat: 

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

Részvétel formája: Válasz: 

A gazdasági szereplő másokkal együtt vesz részt a 
közbeszerzési eljárásban?78 

[] Igen [] Nem 

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

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

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

Részek Válasz: 

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

[   ] 

B: A GAZDASÁGI SZEREPLŐ KÉPVISELŐIRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

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

Képviselet, ha van: Válasz: 
Teljes név;  
valamint a születési idő és hely, ha szükséges:  

[……]; 
[……] 

Beosztás/milyen minőségben jár el: [……] 
Postai cím: [……] 
Telefon: [……] 
E-mail cím: [……] 
Amennyiben szükséges, részletezze a képviseletre 
vonatkozó információkat (a képviselet formája, 
köre, célja stb.): 

[……] 

C: MÁS SZERVEZETEK KAPACITÁSAINAK IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

Igénybevétel: Válasz: 
Az alábbi IV. részben feltüntetett kiválasztási 
kritériumoknak és (adott esetben) az alábbi V. 
részben feltüntetett kritériumoknak és 

[]Igen []Nem 

                                                 

78 Nevezetesen egy csoport, konzorcium, közös vállalkozás vagy hasonló részeként. 



 

 

- 82 - 
 

szabályoknak való megfelelés során a gazdasági 
szereplő igénybe veszi-e más szervezetek 
kapacitásait?  

Amennyiben igen, minden egyes érintett szervezetre vonatkozóan külön egységes európai közbeszerzési 
dokumentumban adja meg az e rész A. és B. szakaszában, valamint a III. részben meghatározott 
információkat, megfelelően kitöltve és az érintett szervezetek által aláírva.  
Felhívjuk a figyelmet, hogy ennek magában kell foglalnia azokat a szakembereket vagy műszaki 
szervezeteket, akik/amelyek nem tartoznak közvetlenül a gazdasági szereplő vállalkozásához, különösen a 
minőség-ellenőrzés felelőseit, továbbá építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződés esetében azon 
szakembereket vagy műszaki szervezeteket, akiket/amelyeket a gazdasági szereplő a beruházás 
kivitelezéséhez igénybe vehet.  
Amennyiben a gazdasági szereplő által igénybe vett meghatározott kapacitások tekintetében ez releváns, 
minden egyes szervezetre vonatkozóan adja meg a IV. és az V. részben meghatározott információkat is79. 

D: INFORMÁCIÓK AZOKRÓL AZ ALVÁLLALKOZÓKRÓL, AKIKNEK KAPACITÁSAIT A GAZDASÁGI SZEREPLŐ 

NEM VESZI IGÉNYBE 

(Ezt a szakaszt csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő 
kifejezetten előírja ezt az információt.) 

Alvállalkozás: Válasz: 
Szándékozik-e a gazdasági szereplő a 
szerződés bármely részét alvállalkozásba adni 
harmadik félnek? 

[]Igen []Nem 
Ha igen, és amennyiben ismert, kérjük, 
sorolja fel a javasolt alvállalkozókat:  
[…] 

Ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő kifejezetten kéri ezt az információt az e 
szakaszban lévő információn kívül, akkor kérjük, adja meg az e rész A. és B. szakaszában és a III. részben 
előírt információt mindegyik érintett alvállalkozóra (alvállakozói kategóriára) nézve. 

                                                 

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

A: BÜNTETŐELJÁRÁSBAN HOZOTT ÍTÉLETEKKEL KAPCSOLATOS OKOK 

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

1. Bűnszervezetben való részvétel80; 

1. Korrupció81; 

2. Csalás82; 

3. Terrorista bűncselekmény vagy terrorista csoporthoz kapcsolódó bűncselekmény83; 

4. Pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása84; 

5. Gyermekmunka és az emberkereskedelem más formái85 

Az irányelv 57. cikke (1) bekezdésében foglalt 
okokat végrehajtó nemzeti rendelkezések 
szerinti büntetőeljárásban hozott ítéletekkel 
kapcsolatos okok: 

Válasz: 

Jogerősen elítélték-e agazdasági szereplőt vagy 
a gazdasági szereplő igazgató, vezető vagy 
felügyelő testületének tagját, illetve az e testületek 
képviseletére, az azokban való döntéshozatalra 
vagy azok kontrolljára vonatkozó jogkörrel 

[] Igen [] Nem 
Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat: (internetcím, a kibocsátó hatóság 
vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási 

                                                 

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

(HL L 300., 2008.11.11., 42. o.) 2. cikkében meghatározottak szerint. 

81 Az Európai Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő korrupció elleni 

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

magánszektorban tapasztalható korrupció elleni küzdelemről szóló 2003/568/IB kerethatározatának (HL L 192., 

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

ajánlatkérő szerv (közszolgáltató ajánlatkérő) vagy a gazdasági szereplő nemzeti jogában meghatározott 

korrupciót is. 

82 Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1. cikke értelmében (HL C 

316., 1995.11.27., 48. o.) 

83 A terrorizmus elleni küzdelemről szóló, 2002. június 13-i 2002/475/IBtanácsi kerethatározat (HL L 164., 

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

kerethatározat 4. cikke szerinti, bűncselekményre való felbujtást, bűnsegélyt vagy kísérletet. 

84 A pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való 

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

(HL L 309., 2005.11.25., 15. o.) 1. cikkében meghatározottak szerint. 

85 Az emberkereskedelem megelőzéséről, és az ellene folytatott küzdelemről, az áldozatok 

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

európai parlamenti és tanácsiirányelv (HL L 101., 2011.4.15., 1. o.) 2. cikkében meghatározottak szerint. 
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rendelkező tagját a fent felsorolt okok 
valamelyikéért olyan ítéletben, amelyet nem több, 
mint öt évvel ezelőtt hoztak, vagy amelyben a 
közvetlenül meghatározott kizárás időtartama 
továbbra is alkalmazandó?  

adatai): 
[……][……][……][……]86 

Amennyiben igen, kérjük,87 adja meg a 
következő információkat: 
a) Elítélés dátuma, adja meg, hogy az 1–6. pontok 
közül melyik érintett, valamint az ítélet okát 
(okait), 
b) Határozza meg az elítélt személyét [ ]; 
c) Amennyiben az ítélet közvetlenül 
megállapítja: 

 
a) Dátum:[   ], pont(ok): [   ], ok(ok):[   ] 
 
 
b) [……] 
c) A kizárási időszak hossza [……] és az érintett 
pont(ok) [   ] 
Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat: (internetcím, a kibocsátó hatóság 
vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási 
adatai): [……][……][……][……]88 

Ítéletek esetén hozott-e a gazdasági szereplő olyan 
intézkedéseket, amelyek a releváns kizárási okok 
ellenére igazolják 
megbízhatóságát89(öntisztázás)? 

[] Igen [] Nem  

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az 
intézkedéseket90: 

[……] 

B: ADÓFIZETÉSI VAGY A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK FIZETÉSÉRE VONATKOZÓ KÖTELEZETTSÉG 

MEGSZEGÉSÉVEL KAPCSOLATOS OKOK  

Adó vagy társadalombiztosítási járulék 
fizetése: 

Válasz: 

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

[] Igen [] Nem 

Adók Társadalombiztosítási 
hozzájárulás 

                                                 

86 Kérjük, szükség szerint ismételje. 

87 Kérjük, szükség szerint ismételje. 

88 Kérjük, szükség szerint ismételje. 

89 A 2014/24/EU irányelv 57. cikke (6) bekezdését végrehajtó nemzeti rendelkezésekkel összhangban. 

90 Az elkövetett bűncselekmény jellegét figyelembe véve (egyszeri, ismételt, szisztematikus ...) a 

magyarázatnak tükröznie kell e megtett intézkedések megfelelőségét.  
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Ha nem, akkor kérjük, adja meg a következő 
információkat: 
a) Érintett ország vagy tagállam 
b) Mi az érintett összeg? 
c) A kötelezettségszegés megállapításának módja: 
1) Bírósági vagy közigazgatási határozat: 

–  Ez a határozat jogerős és 
kötelező? 

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

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

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

 
a) [……] 
b) [……] 
 
 
c1) [] Igen [] Nem 

– [] Igen [] Nem 

– [……] 
 

– [……] 
 
 

c2) [ …] 
 
d) [] Igen [] Nem 
Ha igen, kérjük, 
részletezze: [……] 

 
a) [……] 
b) [……] 
 
 
c1) [] Igen [] Nem 

– [] Igen [] Nem 

– [……] 
 

– [……] 
 
 

c2) [ …] 
 
d) [] Igen [] Nem 
Ha igen, kérjük, 
részletezze: [……] 

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

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 
dokumentáció pontos hivatkozási adatai):91 
[……][……][……] 

C: FIZETÉSKÉPTELENSÉGGEL, ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGGEL VAGY SZAKMAI KÖTELESSÉGSZEGÉSSEL 

KAPCSOLATOS OKOK92 

Felhívjuk a figyelmet, hogy e közbeszerzés alkalmazásában lehetséges, hogy a következő kizárási okok 
valamelyikét a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok pontosabban 
meghatározzák. Így például a nemzeti jog rendelkezhet úgy, hogy a „súlyos szakmai kötelességszegés” 
fogalma több különböző magatartásformát takarhat.  

Esetleges fizetésképtelenség, 
összeférhetetlenség vagy szakmai 
kötelességszegés 

Válasz: 

A gazdasági szereplő tudomása szerint 
megszegte-e kötelezettségeit a 
környezetvédelmi, a szociális és a munkajog 
terén93? 

[] Igen [] Nem 

Ha igen, hozott-e a gazdasági szereplő olyan 
intézkedéseket, amelyek e kizárási okok ellenére 
igazolják megbízhatóságát (öntisztázás)? 
[] Igen [] Nem 

                                                 

91 Kérjük, szükség szerint ismételje. 

92 Lásd a 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (4) bekezdését. 

93 E közbeszerzés alkalmazásában a nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési 

dokumentumokban vagy a 2014/24/EU irányelv 18. cikke (2) bekezdésében hivatkozottak szerint 
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Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az 
intézkedéseket: [……] 

A gazdasági szereplő a következő helyzetek 
bármelyikében van-e: 
a) Csődeljárás, vagy 
b) Fizetésképtelenségi eljárás vagy felszámolási 
eljárás alatt áll, vagy 
c) Hitelezőkkel csődegyezséget kötött, vagy 
d) A nemzeti törvények és rendeletek szerinti 
hasonló eljárás következtében bármely hasonló 
helyzetben van94, vagy 
e) Vagyonát felszámoló vagy bíróság kezeli, vagy 
f) Üzleti tevékenységét felfüggesztette? 
Ha igen: 

– Kérjük, részletezze: 

– Kérjük, ismertesse az okokat, amelyek 
miatt mégis képes lesz az alkalmazandó 
nemzeti szabályokat és 
üzletfolytonossági intézkedéseket 
figyelembe véve a szerződés 
teljesítésére95. 

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

[] Igen [] Nem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– [……] 

– [……] 
 
 
 

 
 

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

Elkövetett-e a gazdasági szereplő súlyos szakmai 
kötelességszegést96?  
Ha igen, kérjük, részletezze: 

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

Kötött-e a gazdasági szereplőa verseny 
torzítását célzómegállapodást más gazdasági 

[] Igen [] Nem 
 
 
[…] 

                                                 

94 Lásd a nemzeti jogot, a vonatkozó hirdetményt vagy a közbeszerzési dokumentumokat. 

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

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

abban az esetben, ha a gazdasági szereplő mindazonáltal képes a szerződés teljesítésére. 

96 Adott esetben lásd a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok 

meghatározásait. 
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szereplőkkel? 
Ha igen, kérjük, részletezze: 

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

Van-e tudomása a gazdasági szereplőnek 
bármilyen összeférhetetlenségről97 a 
közbeszerzési eljárásban való részvételéből 
fakadóan? 
Ha igen, kérjük, részletezze: 

[] Igen [] Nem 
 
 
[…] 

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

[] Igen [] Nem 
 
 
 
[…] 

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

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

Megerősíti-e a gazdasági szereplő a 
következőket? 
a) A kizárási okok fenn nem állásának, illetve a 
kiválasztási kritériumok teljesülésének 
ellenőrzéséhez szükséges információk 
szolgáltatása során nem tett hamis nyilatkozatot, 
b) Nem tartott vissza ilyen információt, 
c) Késedelem nélkül be tudta nyújtani az 
ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató 
ajánlatkérő által megkívánt kiegészítő iratokat, és 
d) Nem kísérelte meg jogtalanul befolyásolni az 
ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató 
ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan 
bizalmas információkat megszerezni, amelyek 
jogtalan előnyöket biztosítanának számára a 
közbeszerzési eljárásban, vagy gondatlanságból 
olyan félrevezető információkat szolgáltatni, 
amelyek érdemben befolyásolhatják a kizárásra, a 

[] Igen [] Nem 

                                                 

97 A nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban jelzettek 

szerint. 
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kiválasztásra vagy az odaítélésre vonatkozó 
döntéseket. 

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

TAGÁLLAMÁNAK NEMZETI JOGSZABÁLYAIBAN ELŐÍRT KIZÁRÁSI OKOK 

Tisztán nemzeti kizárási okok Válasz: 
Vonatkoznak-e a gazdasági szereplőre azok a 
tisztán nemzeti kizárási okok, amelyeket a 
vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési 
dokumentumok meghatároznak? 
Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a 
közbeszerzési dokumentumokban megkívánt 
dokumentáció elektronikus formában 
rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a következő 
információkat: 

[] Igen [] Nem 
 
 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 
dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
[……][……][……]98 

Amennyiben a tisztán nemzeti kizárási okok 
fennállnak, tett-e a gazdasági szereplő 
öntisztázási intézkedéseket? 
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az 
intézkedéseket:  

[] Igen [] Nem 
 
 
[……] 

IV. rész: Kiválasztási szempontok 

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

: AZ ÖSSZES KIVÁLASZTÁSI SZEMPONT ÁLTALÁNOS JELZÉSE 

A gazdasági szereplőnek csak ezt a mezőt kell kitöltenie abban az esetben, ha az ajánlatkérő szerv 
vagy a közszolgáltató ajánlatkérő a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott 
közbeszerzési dokumentumokban jelezte, hogy a gazdasági szereplő szorítkozhat a IV. rész 
szakaszának kitöltésére anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát ki kellene töltenie: 

Minden előírt kiválasztási szempont teljesítése Válasz: 
Megfelel az előírt kiválasztási szempontoknak: [] Igen [] Nem 

A: ALKALMASSÁG SZAKMAI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE 

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

Alkalmasság szakmai tevékenység végzésére Válasz: 
1) Be van jegyezve a letelepedés helye szerinti 
tagállamának vonatkozó szakmai vagy 

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

                                                 

98 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
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cégnyilvántartásába99: 
Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat: 
2) Szolgáltatásnyújtásra irányuló 
szerződéseknél: 
A gazdasági szereplőnek meghatározott 
engedéllyel kell-e rendelkeznie vagy 
meghatározott szervezet tagjának kell-e lennie 
ahhoz, hogy a gazdasági szereplő letelepedési 
helye szerinti országban az adott szolgáltatást 
nyújthassa?  
 
Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat: 

 
[] Igen [] Nem 
 
Ha igen, kérjük, adja meg, hogy ez miben áll, és 
jelezze, hogy a gazdasági szereplő rendelkezik-e 
ezzel: [ …] [] Igen [] Nem 
 
 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 
dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
[……][……][……] 

B: GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI HELYZET 

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

Gazdasági és pénzügyi helyzet Válasz: 
1a) A gazdasági szereplő („általános”) éves 
árbevétele a vonatkozó hirdetményben vagy a 
közbeszerzési dokumentumokban előírt számú 
pénzügyi évben a következő: 
És/vagy 
1b) A gazdasági szereplő átlagoséves árbevétele 
a vonatkozó hirdetményben vagy a 
közbeszerzési dokumentumokban előírt számú 
évben a következő100 (): 
Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat: 

év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem 
év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem 
év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem 
 
(évek száma, átlagos árbevétel): 
[……],[……][…]pénznem 
 
 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 
dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
[……][……][……] 

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

év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem 
év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem 
év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem 
 
 
 
 
(évek száma, átlagos árbevétel): 
[……],[……][…]pénznem 

                                                 

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

egyes esetekben az adott mellékletben meghatározott egyéb követelményeknek is meg kell felelniük. 

100 Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik. 
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a közbeszerzési dokumentumokban előírt 
számú évben a következő101: 
Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat: 

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

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

[……] 

4) A vonatkozó hirdetményben vagy a 
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott 
pénzügyi mutatók102 tekintetében a gazdasági 
szereplő kijelenti, hogy az előírt mutató(k) 
tényleges értéke(i) a következő(k): 
 
Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat: 

(az előírt mutató azonosítása – x és y103 aránya - 
és az érték): 
[……], [……]104 
 
 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy 
testület, a dokumentáció pontos hivatkozási 
adatai): [……][……][……] 

5) Szakmai felelősségbiztosításának 
biztosítási összege a következő: 
Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat: 

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

6) Az esetlegesegyéb gazdasági vagy pénzügyi 
követelmények tekintetében, amelyeket a 
vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési 
dokumentumokban meghatároztak, a gazdasági 
szereplő kijelenti a következőket: 
Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a 
közbeszerzési dokumentumokban esetlegesen 
meghatározott vonatkozó dokumentáció 
elektronikus formában rendelkezésre áll, kérjük, 
adja meg a következő információkat: 

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

C: TECHNIKAI ÉS SZAKMAI ALKALMASSÁG 

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

                                                 

101 Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik. 

102 Pl. az eszközök és a források aránya. 

103 Pl. az eszközök és a források aránya. 

104 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
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Technikai és szakmai alkalmasság Válasz: 
1a) Csak építési beruházásra vonatkozó 
közbeszerzési szerződések esetében: 
A referencia-időszak folyamán105 a gazdasági 
szereplő a meghatározott típusú munkákból a 
következőket végezte:  
Ha a legfontosabb munkák megfelelő elvégzésére 
és eredményére vonatkozó dokumentáció 
elektronikus formában rendelkezésre áll, kérjük, 
adja meg a következő információkat: 

Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó 
hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok 
határozzák meg): […] 
Munkák:  […...] 
 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 
dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
[……][……][……] 

1b) Csak árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra 
irányuló közbeszerzési szerződések esetében: 
A referencia-időszak folyamán106 a gazdasági 
szereplő a meghatározott típusokon belül a 
következő főbb szállításokat végezte, vagy a 
következő főbb szolgáltatásokat nyújtotta: A 
lista elkészítésekor kérjük, tüntesse fel az 
összegeket, a dátumokat és a közületi vagy 
magánmegrendelőket107: 

 
Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó 
hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok 
határozzák meg): […] 
Leírás összegek dátumok megrendelők 
    

 

2) A gazdasági szereplő a következő 
szakembereket vagy műszaki szervezeteket 108 
veheti igénybe, különös tekintettel a minőség-
ellenőrzésért felelős szakemberekre vagy 
szervezetekre: 
Építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési 
szerződések esetében a gazdasági szereplő a 
következő szakembereket vagy műszaki 
szervezeteket veheti igénybe a munka 
elvégzéséhez: 

[……] 
 
 
[……] 

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

[……] 

                                                 

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

tapasztalatot. 

106 Az ajánlatkérő szervek nem több, mint három évet írhatnak elő, és elfogadhatnak három évnél 

régebbi tapasztalatot. 

107 Vagyis minden megrendelőt fel kell sorolni, és a listának tartalmaznia kell mind a közületi, mind pedig 

a magánmegrendelőket az érintett szállítások vagy szolgáltatások tekintetében. 

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

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

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

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

[……] 

5) Összetett leszállítandó termékek vagy 
teljesítendő szolgáltatások, vagy – rendkívüli 
esetben – különleges célra szolgáló termékek 
vagy szolgáltatások esetében: 
A gazdasági szereplő lehetővé teszi termelési 
vagy műszaki kapacitásaira, és amennyiben 
szükséges, a rendelkezésére álló tanulmányi és 
kutatási eszközökre és minőségellenőrzési 
intézkedéseire vonatkozó vizsgálatok109 
elvégzését. 

 
 
 
[] Igen [] Nem 

6) A következő iskolai végzettséggel és 
szakképzettséggel rendelkeznek: 
a) A szolgáltató vagy maga a vállalkozó, 
és/vagy (a vonatkozó hirdetményben vagy a 
közbeszerzési dokumentumokban foglalt 
követelményektől függően) 
b) Annak vezetői személyzete: 

 
 
a) [……] 
 
 
 
b) [……] 

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

[……] 

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

Év, átlagos statisztikai állományi létszám: 
[……],[……], 
[……],[……], 
[……],[……], 
Év, vezetői létszám: 
[……],[……], 
[……],[……], 
[……],[……] 

9) A következő eszközök, berendezések vagy 
műszaki felszerelések fognak a gazdasági 
szereplő rendelkezésére állni a szerződés 
teljesítéséhez: 

[……] 

10) A gazdasági szereplő a szerződés következő 
részére (azaz százalékára) nézve 110kíván 
esetleg harmadik féllel szerződést kötni: 

[……] 

11) Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési 
szerződés esetében: 

 
[] Igen [] Nem 

                                                 

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

szállító/szolgáltató székhelye szerinti ország egy erre illetékes hivatalos szerve végezheti el. 

110 Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a gazdasági szereplő úgy határozott, hogy a szerződés egy 

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

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

dokumentumot töltsön ki, lásd a fenti II. rész C. szakaszát. 
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A gazdasági szereplő szállítani fogja a 
leszállítandó termékekre vonatkozó mintákat, 
leírásokat vagy fényképeket, amelyeket nem kell 
hitelességi tanúsítványnak kísérnie; 
Adott esetben a gazdasági szereplő továbbá 
kijelenti, hogy rendelkezésre fogja bocsátani az 
előírt hitelességi igazolásokat. 
Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat: 

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

12) Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési 
szerződés esetében: 
Rendelkezésre tudja-e bocsátani a gazdasági 
szereplő a vonatkozó hirdetményben vagy a 
közbeszerzési dokumentumokban foglalt, a 
hatáskörrel rendelkezőként elismert hivatalos 
minőségellenőrző intézetek vagy hivatalok által 
kiállított bizonyítványokat, amelyek műszaki 
leírásokra vagy szabványokra való egyértelmű 
hivatkozással igazolják a termékek 
megfelelőségét? 
Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg ennek 
okát, és azt, hogy milyen egyéb bizonyítási 
eszközök bocsáthatók rendelkezésre: 
Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat: 

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

D: MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZEREK ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VEZETÉSI SZABVÁNYOK 

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben a 
minőségbiztosítási rendszereket és/vagy környezetvédelmi vezetési szabványokat az ajánlatkérő szerv 
vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott 
közbeszerzési dokumentumokban. 

Minőségbiztosítási rendszerek és 
környezetvédelmi vezetési szabványok 

Válasz: 

Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő olyan, 
független testület által kiállított igazolást, amely 
tanúsítja, hogy a gazdasági szereplő egyes 
meghatározott minőségbiztosítási 
szabványoknak megfelel, ideértve a 
fogyatékossággal élők számára biztosított 
hozzáférésére vonatkozó szabványokat is? 
Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg ennek 
okát, valamint azt, hogy milyen egyéb bizonyítási 
eszközök bocsáthatók rendelkezésre a 
minőségbiztosítási rendszert illetően: 
Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat: 

[] Igen [] Nem 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 
dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
[……][……][……] 
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Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő olyan, 
független testület által kiállított igazolást, amely 
tanúsítja, hogy a gazdasági szereplő az előírt 
környezetvédelmi vezetési rendszereknek vagy 
szabványoknak megfelel? 
Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg ennek 
okát, valamint azt, hogy milyen egyéb bizonyítási 
eszközök bocsáthatók rendelkezésre a 
környezetvédelmi vezetési rendszereket vagy 
szabványokat illetően: 
Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat: 

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

V. rész: Az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának csökkentése 

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

A gazdasági szereplő kijelenti a következőket: 
A számok csökkentése Válasz: 
A gazdasági szereplő a következő módon felel 
meg a részvételre jelentkezők számának 
csökkentésére alkalmazandó objektív és 
megkülönböztetésmentes szempontoknak vagy 
szabályoknak: 
Amennyiben bizonyos tanúsítványok vagy egyéb 
igazolások szükségesek, kérjük, tüntesse fel 
mindegyikre nézve, hogy a gazdasági szereplő 
rendelkezik-e a megkívánt dokumentumokkal: 
Ha e tanúsítványok vagy egyéb igazolások 
valamelyike elektronikus formában rendelkezésre 
áll111, kérjük, hogy mindegyikre nézve adja meg a 
következő információkat: 

[….] 
 
 
 
[] Igen [] Nem112 
 
 
 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 
dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
[……][……][……]113 

VI. rész: Záró nyilatkozat 

Alulírott(ak) a hamis nyilatkozat következményeinek teljes tudatában kijelenti(k), hogy a fenti II–V. részben 
megadott információk pontosak és helytállóak.  

                                                 

111 Kérjük, egyértelműen adja meg, melyik elemre vonatkozik a válasz. 

112 Kérjük, szükség szerint ismételje. 

113 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
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Alulírott(ak) kijelenti(k), hogy a hivatkozott tanúsítványokat és egyéb igazolásokat kérésre képes(ek) lesz(nek) 
késedelem nélkül rendelkezésre bocsátani, kivéve amennyiben: 
a) Az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek lehetősége van arra, hogy egy bármely 
tagállamban lévő, ingyenesen hozzáférhető nemzeti adatbázisba belépve közvetlenül hozzájusson a kiegészítő 
iratokhoz114, vagy 
b) Legkésőbb 2018. április 18-án115 az ajánlatkérő szervezetnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek 
már birtokában van az érintett dokumentáció. 
Alulírott(ak) hozzájárul(nak) ahhoz, hogy [az I. rész A. szakaszában megadott ajánlatkérő szerv vagy 
közszolgáltató ajánlatkérő] hozzáférjen a jelen egységes európai közbeszerzési dokumentum [a megfelelő 
rész/szakasz/pont azonosítása] alatt a [a közbeszerzési eljárás azonosítása: (rövid ismertetés, hivatkozás az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett hirdetményre, hivatkozási szám)] céljára megadott információkat 
igazoló dokumentumokhoz. 
 
Keltezés, hely, és – ahol megkívánt vagy szükséges – aláírás(ok): [……] 

 

 
  

                                                 

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

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

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

vonatkozó jóváhagyást. 

115 A 2014/24/EU irányelv 59. cikke (5) bekezdése második albekezdésének nemzeti végrehajtásától 

függően. 



 

 

- 96 - 
 

 

ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY 

 

 

Alulírott ________________ kijelentem, hogy a 2018. ___________-én, ______________számon 
megjelent „Mosodai szolgáltatás megrendelése az SZKTT által az SZKTT ESZI részére 
vállalkozási szerződés keretében” tárgyú eljárás közbeszerzési dokumentumát 2018. 
______________ napján átvettem. 
 

 

Ajánlattevő neve:  

Ajánlattevőcíme (székhelye):  

Ajánlattevő képviselője:  

Kapcsolattartó neve:  

Telefon:  

Fax:  

E-mail:  

 

 

 

Kelt.: ____________, _______________ 

 

  (név) 

  (cégnév) 

 

 


