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ELŐSZÓ 

Jelen közbeszerzési eljárás tárgya: „Adásvételi szerződések az EFOP-2.2.19-17-2017-00094 számú projekt keretében 
(11 rész)”. 

A fenti beszerzés megvalósítása érdekében Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiak-
ban: Kbt.) Második része szerinti, uniós nyílt közbeszerzési eljárást folytat le.  

Az ajánlatot a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell 
elkészíteni és benyújtani. A közbeszerzési dokumentumok része különösen az eljárást megindító felhívás és jelen doku-
mentáció, mely rögzíti az ajánlattételi elvárásokat, az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzékét, 
a bekért nyilatkozatok és igazolások egy részére vonatkozó ajánlott mintákat, a Közbeszerzési műszaki leírást (követel-
ményspecifikáció) és a Szerződéstervezetet. 

A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként vagy részvételi jelentkezésenként legalább egy ajánlattevőnek, részvé-
telre jelentkezőnek vagy az ajánlatban, illetve részvételi jelentkezésben megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton 
el kell érnie, az ajánlattételi határidő lejártáig, több szakaszból álló eljárásban a részvételi határidő lejártáig.  

A dokumentáció másra nem ruházható át, nyilvánosságra nem hozható és nem publikálható! 
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II. ÚTMUTATÓ 

Az ajánlat benyújtásához 

1. Általános információk 

1.1. Az ajánlat költségei 
Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költség az ajánlattevőt terheli. Az Ajánlat-
tevőnek nincs joga semmilyen, a jelen Dokumentációban kifejezetten megadott jogcímen kívül egyéb – így különösen 
anyagi – igény érvényesítésére. Az ajánlat érvényességétől, illetve a közbeszerzési eljárás eredményességétől függetle-
nül az ajánlatkérővel szemben ezen költségekkel kapcsolatban követelésnek nincs helye. 

1.2. A dokumentáció használata 
A dokumentáció kizárólag az ajánlat elkészítéséhez használható fel, annak tartalmával kapcsolatban semmiféle adat 
vagy információ nem közölhető olyan személyekkel, akik a közbeszerzési eljárással nincsenek hivatalos kapcsolatban. 
Sem a dokumentációt, sem annak részeit vagy másolatait nem lehet más célra felhasználni, mint az abban leírt beszer-
zésben való ajánlattétel céljára. A dokumentáció másra át nem ruházható és nem tehető közzé. 

1.3. Az ajánlattétel nyelve 
A közbeszerzési eljárás nyelve magyar. Ennek megfelelően az ajánlatot magyar nyelven kell benyújtani. Az eljárás során 
mindennemű kommunikáció magyar nyelven történik. A magyar nyelv a Szerződés nyelve is. Joghatás csak a magyar 
nyelven benyújtott iratokhoz, okmányokhoz fűződik.  

Az ajánlat elkészítése során szükség lehet arra, hogy nem magyar nyelven kiállított igazolást vagy egyéb okmányt csatol-
janak az ajánlathoz. Ebben az esetben a nem magyar nyelvű okmányt, igazolást követően annak magyar nyelvű felelős 
fordítását is csatolni kell. Ennek hiányában ajánlatkérő ezen dokumentumok tartalmát nem veszi figyelembe.  

(Felelős fordítás alatt ajánlatkérő azt érti, hogy az idegen nyelven benyújtott dokumentum vagy hiteles fordításban kerül 
benyújtásra vagy a fordítást az ajánlattevő készíti vagy készítteti el és cégszerű aláírásával hitelesíti. A fordítás tartal-
máért mindkét esetben ajánlattevő felelős. 

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőt arról, hogy Magyarországon hiteles fordítás készítésére a 24/1986. (VI.26.) MT és 
a 7/1986. IM sz. rendeletek alapján az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI), az arra jogosítvánnyal rendel-
kező közjegyző, valamint a külképviseleti szervek jogosultak.) 

2. Kiegészítő tájékoztatás 
A Kbt. 56.§-ában foglaltakkal összhangban, bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlatte-
vő lehet – a megfelelő ajánlattétel érdekében – a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban

1
 

kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől vagy az általa meghatározott szervezettől. 

Gazdasági szereplő a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmét az EKR rendszeren keresztül juttathatja el ajánlatkérő-
höz!  

Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet a válaszadási határidőt megelőző negyedik napnál később nyújtották be, 
ajánlatkérő a Kbt. 56.§ (3) bekezdése szerint jár el.  

Ajánlatkérő, összhangban a Kbt. 56.§ (2) bekezdésében foglaltakkal, a kiegészítő tájékoztatást a kérés beérkezését köve-
tően ésszerű határidőn belül, de az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb hat nappal adja meg, az EKR rendsze-
ren keresztül.  

Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás megadása során úgy jár el, hogy ne sértse a gazdasági szereplők esélyegyenlősé-
gét. Ajánlatkérő a tájékoztatás teljes tartalmát hozzáférhetővé teszi, illetve megküldi valamennyi gazdasági szereplő 
részére, amely érdeklődését az eljárás iránt az ajánlatkérőnél jelezte. 

Ajánlattevő kizárólag a fentiek szerint kért és kapott kiegészítő tájékoztatásra hivatkozhat. A kiegészítő tájékoztatás a 
közbeszerzési dokumentumokban foglaltak pontosítását, egyértelművé tételét célozza, az abban foglaltakat az ajánlat 
elkészítése során Ajánlattevőnek figyelembe kell vennie. 

3. Az ajánlat tartalma és felépítése  

                                                 
1 A Kbt. 3.§ 13. szerint: „írásbeli” vagy „írásban”: a közbeszerzési eljárás során tett nyilatkozatok, illetve eljárási cselekmények tekintetében bármely, 
szavakból vagy számjegyekből álló kifejezés, amely olvasható, reprodukálható, majd közölhető, ideértve az elektronikus úton továbbított és tárolt 
adatokat is.  

A Kbt. 41.§ (2) bekezdésével összhangban az írásbeli nyilatkozatok - ahol valamely kapcsolattartási formát a Kbt. kifejezetten nem kíván meg - 
teljesíthetőek postai vagy közvetlen kézbesítés útján, faxon, elektronikus úton (legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott, vagy a 
külön, a Kbt. felhatalmazása alapján alkotott jogszabály szerinti követelményeknek megfelelő elektronikus dokumentumba foglalt formában). 
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Ajánlatkérő kéri az ajánlattevőket, hogy ajánlatuk összeállítása során legyenek figyelemmel a kért nyilatkozatok és iga-
zolások jelen pontban meghatározott sorrendjére.  

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy ahol az eljárást megindító felhívás vagy jelen Dokumentáció az igazolá-
sok és nyilatkozatok vonatkozásában határidőt ír elő, ott az az igazolások és nyilatkozatok kiállítására, nem pedig azok  
másolata elkészítésére vagy hitelesítésére vonatkozik! 

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy ahol a Dokumentációban megadott nyilatkozat mintákon „(cégszerű) 
aláírás” szerepel, ott amennyiben az ajánlatot vagy az adott nyilatkozatot a cégjegyzésre jogosult személy írja alá, az 
aláírási címpéldány (aláírás minta) szerinti cégszerű, amennyiben kötelezettségvállalásra jogosult meghatalmazott sze-
mély írja alá, értelemszerűen az ő meghatalmazás szerinti (nem cégszerű) aláírása szükséges. A becsatolt nyilatkozatok-
ból egyértelműen ki kell derülnie, hogy azokat ki írta alá, illetve, hogy a kiállító a cégjegyzésre jogosult személy vagy 
meghatalmazott (kötelezettségvállalásra jogosult) személy. 

3.1. Az ajánlat fedőlapján szerepeljen az „Ajánlat az Adásvételi szerződések az EFOP-2.2.19-17-2017-00094 számú 
projekt keretében (11 rész) (EKR000140652018) közbeszerzési eljárásra” szöveg. 

A fedőlapon fel kell tüntetni továbbá az ajánlattevő által a közbeszerzési eljárás során kapcsolattartásra kijelölt személy 
nevét, telefon és telefax számát, e-mail címét, továbbá ajánlattevő adatait. 

A Fedőlap mintáját jelen Dokumentáció 1. számú melléklete tartalmazza. 

3.2. A fedőlapot az oldalszámokat (lapszámokat) is tartalmazó tartalomjegyzék kövesse. 

3.3. Az ajánlat egymástól elkülönítve (külön fejezetben) tartalmazza: 
- a bekért igazolásokat, nyilatkozatokat és dokumentumokat,  
- a kizáró okok fenn nem állásának és ajánlattevő alkalmasságának igazolására vonatkozó nyilatkozatokat (egységes 
európai közbeszerzési dokumentum), valamint 
- a Műszaki (szakmai) ajánlatot. 

Kizáró okok 
A kizáró okokat az eljárást megindító felhívás III.1.1. pontja és jelen Dokumentáció 8. számú melléklete ismerteti. 

Gazdasági és pénzügyi, valamint műszaki és szakmai alkalmatlanná minősítés szempontjai 
A gazdasági és pénzügyi, valamint műszaki és szakmai alkalmatlanná minősítés szempontjait az eljárást megindító felhí-
vás III.1.2. és III.1.3. pontjai tartalmazzák. 

3.4. AZ AJÁNLAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE 

3.4.1. A Kbt. 66.§ (5) bekezdése szerinti Felolvasólap, az EKR-ben rögzítettek szerinti tartalommal. 

3.4.2. Ajánlattevő a Kbt. 66.§ (2) bekezdése szerinti kifejezett nyilatkozata az eljárást megindító felhívás feltételire, a 
szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan, jelen Dokumentáció 3. számú 
melléklete szerinti tartalommal.  

3.4.4. Ajánlattevő Kbt. 66.§ (6) bekezdés 
a) pontja szerinti nyilatkozata a közbeszerzés azon részéről (részeiről), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalko-
zót kíván igénybe venni,  
b) pontja szerinti nyilatkozata ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor más ismert 
alvállalkozókról, vagy alvállalkozók nem létéről,  az EKR szerinti űrlapon (egységes európai közbeszerzési dokumentum II. 
rész D szakasz) és azzal összhangban a 4. számú melléklet szerinti tartalommal. 

3.4.5. Amennyiben ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65.§ (7) bekezdésében foglaltakra figye-
lemmel bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, ajánlattevő nyilatkozata ezen 
szervezetről, és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményről 
(követelményekről), amely(ek) igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A 
nyilatkozat az EKR szerinti űrlapon kell benyújtani (egységes európai közbeszerzési dokumentum II. rész C szakasz). 

3.4.6. Ajánlattevő, valamint az ajánlatban nyilatkozatot tevő valamennyi más szervezet cégjegyzésre jogosult képviselői 
aláírási címpéldányának vagy adott esetben (amennyiben a cégeljárás során az került benyújtásra) ügyvéd által ellen-
jegyzett aláírás-mintájának másolata. 

3.4.7. Amennyiben a közbeszerzési eljárás során ajánlattevő és/vagy az ajánlatban nyilatkozatot tevő más szervezet(ek) 
nevében kötelezettségvállalásra (nyilatkozattételre) jogosult személy nem azonos a cégjegyzésre jogosult személlyel, az 
ajánlattevő és/vagy az ajánlatban nyilatkozatot tevő más szervezet(ek) nevében kötelezettségvállalásra (nyilatkozatté-
telre) jogosult személy nevére szóló, a kötelezettségvállalásra (nyilatkozattételre) jogosult személy aláírását is tartalma-
zó meghatalmazás. 
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3.4.8. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában a cégkivonat szerint cégügyben el nem bírált módosítás van folyamat-
ban, akkor a vonatkozó (a cégbíróság érkeztető bélyegzőjével ellátott vagy az elektronikus igazolás másolatának csato-
lásával igazoltan) érkeztetett változásbejegyzési kérelem másolati példánya. 

3.4.9. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők együttműködéséről szóló nyilatkozat, melyben részletesen rendelkez-
nek a képviselet és a feladatok megosztásának kérdéseiről valamint arról, hogy nyertességük esetén a szerződés ellen-
értékét melyikük számlájára kérik teljesíteni. 

3.4.10. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők nyilatkozata arról, hogy a szerződés teljesítéséért egyetemleges fele-
lősséget vállalnak valamint arról, hogy nyertességük esetén a szerződésben foglalt valamennyi kötelezettség teljesítésé-
ig az együttműködési megállapodásuk tartalmi elemein és a tagok személyén nem változtatnak, kivéve, ha ehhez az 
ajánlatkérő (szerződés szerinti megrendelő) előzetesen írásban hozzájárult. 

3.4.11. Amennyiben az ajánlat üzleti titkot is tartalmaz, a Kbt. 44.§ (1) bekezdése szerinti indokolás, figyelemmel a Kbt. 
73.§ (1) bekezdés f) pontjában foglalt rendelkezésekre is. 

A kizáró okok igazolása 

A kizáró okok fenn nem állását az ajánlattevő, közös ajánlattevők, alvállalkozók és az alkalmasság igazolásában részt 
vevő más szervezetek vonatkozásában egyaránt megfelelően igazolni kell. A kizáró okok fenn nem állásának igazolására 
ajánlattevőnek illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő, a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek az 
ajánlathoz a Kbt. 67.§ (1) bekezdése szerinti egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot kell 
csatolnia.  

A kizáró okok fenn nem állására szolgáló igazolásokat a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdése szerinti felhívásra kell benyújtani. 
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét a Kbt. 62.§ (1) bekezdés i) pontja szerinti kizáró okra. 

A kizáró okok fenn nem állásának igazolási módját jelen Dokumentáció 9. számú melléklete ismerteti.  

3.4.12. Egységes európai közbeszerzési dokumentum, az EKR-ben rögzített űrlap szerinti tartalommal. 

3.4.14. Ajánlattevő a Kbt. 67.§ (4) bekezdése szerinti nyilatkozata az EKR-ben rögzített űrlap szerinti tartalommal. 

Ajánlattevő alkalmasságának igazolása 

A Kbt. 65.§ (6) bekezdése értelmében az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők vagy közös részvé-
telre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként 
vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy 
felel meg. 

Az előírt alkalmassági követelmények teljesüléséről ajánlattevő ajánlatában a Kbt. 67.§ (1) bekezdése szerinti egységes 
európai közbeszerzési dokumentum (EKR-ben rögzített űrlap) benyújtásával nyilatkozik.  

A IV. rész: Kiválasztási szempontok A-D pontjainak kitöltése nem kötelező, a gazdasági szereplő szorítkozhat a IV. rész α 
szakaszának kitöltésére anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát ki kellene töltenie. 

Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az aján-
latban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67.§ (1) bekezdése szerinti nyilat-
kozatot, az igazolások benyújtásnak előírásakor [Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdés] pedig e szervezetnek – kizárólag az alkal-
massági követelmények tekintetében – az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági 
feltételnek történő megfelelést. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét a Kbt. 62.§ (1) bekezdés i) pontja szerinti 
kizáró okra. 

A Kbt. 65.§ (7) bekezdése értelmében az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők vagy részvételre jelent-
kezők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat 
jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi 
jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági 
követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen 
szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban 
vagy részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben 
vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erő-
források rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ezen okiratnak tartalmaznia kell az 
ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor 
az adott szervezet képviseletében eljárhat. 

A Kbt. 65.§ (8) bekezdése szerint az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a gazdasági 
és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419.§-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt 
az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. 
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A KBT. 69.§ (4)-(7) BEKEZDÉSEI SZERINTI FELKÉRÉSRE BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK: 

3.4.15. A Kbt. 62.§ (1) bekezdés a), d) pontjaiban, 62.§ (2) bekezdés a) és b), illetőleg adott esetben a Kbt. 62.§ (1) be-
kezdés e) illetve f) pontjaiban foglalt kizáró okok fenn nem állásának igazolására ajánlattevő közjegyző vagy gazdasági 
illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozata. A nyilatkozat javasolt mintáját jelen Dokumentáció 9. számú mel-
léklete tartalmazza. 

3.4.16. Adott esetben a Kbt. 62.§ (1) bekezdés b) pontjában foglalt kizáró ok fenn nem állásának igazolására az illetékes 
adó- és vámhivatal igazolása vagy az Art. szerinti együttes adóigazolás. 

3.4.17. A Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontjaiban foglalt kizáró okok fenn nem állásának igazolására aján-
lattevő nyilatkozata. A nyilatkozat az EKR űrlapon nyújtandó be. 

3.4.18. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevő adott esetben választása 
szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozata az előző három, mérlegfordulónappal 
lezárt üzleti évre vonatkozó teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, jelen Dokumentáció 6. szá-
mú melléklete szerinti tartalommal attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevé-
kenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.  

Ha ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevé-
telről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazo-
lási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazol-
hatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátá-
masztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem 
lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az 
alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. 

3.4.19. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdés a) pontja alapján ajánlattevő által az eljárást megindító 
felhívás feladásától visszafelé számított három évben teljesített legjelentősebb szállításainak ismertetése, legalább a 
teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, mennyisége vagy az ellenszolgáltatás összege megjelölé-
sével, továbbá nyilatkozattal arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. 

Fentieket – a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22.§ (1) bekezdésben foglaltak alapján – a következő módon kell igazol-
ni: ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5.§ (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi 
szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2004/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérő-
nek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással, ha a szerződést kötő másik fél az előzőekben foglalthoz képest 
egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más 
szervezet nyilatkozatával.  

A referencia nyilatkozat(ok) / referencia igazolás(ok) ajánlott mintáját jelen Dokumentáció 7. számú melléklete tartal-
mazza. 

Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés i) pontja alapján ajánlatában csatolja az általa meg-
ajánlott termékre - vonatkozóan a 16/2012. (II. 6.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése szerinti gyártói megfelelőségi nyi-
latkozatot (EC Conformity Declaration) és - ha az orvostechnikai eszköz forgalomba hozatalához a 4/2009. (III. 17.) EüM. 
rendelet, vagy az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló 8/2003. (III. 13.) ESzCsM rendelet alapján szük-
séges - bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőség értékelési tanúsít-
ványt, amely szerint az egészségügyi gép-műszer megfelel az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM. 
rendeletben vagy az orvostechnikai eszközökre vonatkozó 93/42/EGK irányelvben, illetve az in vitro diagnosztikai orvos-
technikai eszközökről szóló 8/2003. (III. 13.) ESzCsM rendeletben vagy az in vitro diagnosztikai eszközökre vonatkozó 
98/79/EK irányelvben meghatározott alapvető követelményeknek. 

Ajánlattevőnek a 321/2015. Korm. rendelet. 21. § (1) bek. h) pontja alapján csatolnia kell az általa megajánlott árukra a 
gyártó igazolását a műszaki leírásban (specifikációs táblázatban előírt paraméterek) foglaltaknak megfelelés igazolására. 

3.4.20. Amennyiben Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet vagy személy kapaci-
tására támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 65.§ (8) bekezdésében foglalt eset kivételével a kapacitásait rendelkezésre 
bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat, amely alá-
támasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés időtartama 
alatt.  
3.5. Kereskedelmi ajánlat 
A Kereskedelmi ajánlatot az EKR-ben rögzített űrlap (Felolvasólap) szerinti formában és tartalommal kell benyújtani. A 
kereskedelmi ajánlatot a 2. számú melléklet szerinti ajánlati díjtáblázat adataival kell alátámasztani. 

Ajánlattevő Kereskedelmi ajánlata elkészítésekor vegye figyelembe a Közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott 
valamennyi követelményt, továbbá a Szerződéstervezet feltételeit. 
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3.5.1. Az ajánlati ár 
Az ajánlati árat magyar forintban kell megadni.  

Az ajánlati ár összetevőit úgy kell meghatározni, hogy azok tartalmazzák az adott szállítás / munka elvégzéséhez, teljesí-
téséhez kapcsolódó minden alapanyagárat és a résztevékenység egy egységre eső összes költségét. Az ajánlati tábláza-
tokban meghatározott egységárakkal kalkulált vállalkozási díjon felül a nyertes ajánlattevő egyéb költség elszámolására, 
az árak növelésére nem jogosult. 

Az ajánlati táblázatok szerkezetét az ajánlattevő nem módosíthatja, sorokat, oszlopokat nem törölhet, nem vonhat 
össze, vagy szúrhat be. Amennyiben az ajánlattevő a táblázat szerkezetét módosítja, az előre beállított képletek módo-
sulhatnak, ezáltal az eredmény hibás lehet. Az ajánlatkérő az ilyen jellegű hibák esetén nem tehető felelőssé.  

Az ajánlattevőnek valamennyi, az adott részre vonatkozóan elkészített táblázatban szereplő árura / munkára ajánlatot 
kell tennie, ellenkező esetben ajánlata nem teljes körű, ezáltal érvénytelen. 

3.6. Műszaki (szakmai) ajánlat 

3.6.1. A Műszaki (Szakmai) ajánlatot a Közbeszerzési műszaki leírás (követelményspecifikáció) (jelen Dokumentáció III. 
fejezete) és a Szerződéstervezet (jelen Dokumentáció IV. fejezete) feltételeinek maradéktalanul megfelelően kell meg-
tenni. A Műszaki (Szakmai) ajánlatot úgy kell elkészíteni, hogy az alapján egyértelműen megállapítható legyen a Doku-
mentációban meghatározott valamennyi követelménynek való teljes körű megfelelés. 

3.6.2. A Műszaki (szakmai) ajánlatnak tartalmaznia kell legalább  
3.6.2.1. kifejezett nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy az ajánlat a közbeszerzési műszaki leírásban specifikált áruk 
szállítására került benyújtásra;  
3.6.2.2. kifejezett nyilatkozatot a közbeszerzési műszaki leírásban foglaltak elfogadásáról. 

4. Az ajánlatok bírálata 
Ajánlatkérő megvizsgálja, hogy a benyújtott ajánlatok a közbeszerzési dokumentumokban

2
 valamint a jogszabályokban 

meghatározott feltételeknek megfelelnek-e. Ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentum szerinti nyi-
latkozatban foglaltak, illetve a nyilatkozatban feltüntetett, a Kbt. 69.§ (11) bekezdése szerinti adatbázisok ellenőrzésével 
előzetesen ellenőrzi ajánlattevő alkalmasságát, valamint a kizáró okok fenn nem állását.  

Ajánlatkérő minden egyéb tekintetben is ellenőrzi az ajánlatok megfelelőségét, szükség szerint elvégzi a Kbt. 71-72.§-a 
szerinti bírálati cselekményeket. 

A fentiek alapján megfelelőnek talált ajánlatokat az ajánlatkérő – összhangban az eljárást megindító felhívásban foglal-
takkal – az értékelési szempontok alapján az alábbiak szerint értékeli. 

Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatok értékelése során EKR-ben rögzített űrlap szerinti formában és tartalommal elkészített 
és benyújtott Felolvasólapon megajánlott értékeket veszi figyelembe. 

Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel 
legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt felhívja a kizáró okok és az alkalmassági követelmények tekintetében a közbe-
szerzési dokumentumokban előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az 
alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. 

Az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően ajánlatkérő a Kbt. rendelkezéseivel összhangban dönthet úgy, hogy 
nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb 
ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására.  

5. Az ajánlattal szemben támasztott formai követelmények 

5.1. Az ajánlattevőnek ajánlatot kizárólag elektronikus úton az EKR rendszeren keresztül nyújthat be. Az ajánlatot 1 
példányban elektronikusan jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf file formátumban kell benyújtani. 

5.2. Az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlapot a gazdasági szereplő eredeti nyilatkozatának kell tekinteni. 
5.3. Egyéb kötelezően figyelembe veendő formai előírások az ajánlat benyújtása során:  
5.3.1. Az ajánlatot oldalszámozni kell. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen.  

                                                 
2 a Kbt. 3.§ 21. pontja szerint közbeszerzési dokumentum: minden olyan dokumentum, amelyet az ajánlatkérő a közbeszerzés vagy a koncesszió 
tárgya, illetve a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás leírása vagy meghatározása érdekében hoz létre, illetve amelyre ennek érdekében 
hivatkozik, így különösen az eljárást megindító hirdetmény, az eljárást megindító felhívásként alkalmazott előzetes tájékoztató, műszaki leírás, ismer-
tető, kiegészítő tájékoztatás, javasolt szerződéses feltételek, a gazdasági szereplők által benyújtandó dokumentumok mintái, részletes ártáblázat vagy 
árazatlan költségvetés 
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Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A 
címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. 
egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosít-
ható és az iratok helyére a bírálat során alkalmazandó esetleges eljárási cselekmények (hiánypótlás, felvilágosítás-kérés, 
indokolás-kérés) alkalmazásakor egyértelműen tud hivatkozni.  
5.3.2. Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok 
oldalszám alapján megtalálhatóak;  

5.3.3. Az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szereplőnél 
erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalma-
zást kaptak. A Kbt. 25. § (3) bekezdése értelmében ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a közös ajánlat-
tevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők 
megjelölését.  

6. Az ajánlatok benyújtása 
6.1. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlatokat Ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha az 
az EKR rendszerbe beérkezik. 
Ajánlatkérő az általa meghatározott ajánlattételi határidő lejárta után benyújtott ajánlatokat, a Kbt. 73. § (1) bekezdés 
a) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja. 

7. Egyéb információk 
7.1. Amennyiben több gazdasági szereplő közösen tesz ajánlatot, kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban 
a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a 
közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az Elektronikus Közbeszerzési 
Rendszerben (EKR) elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében 
eljárhat. 

Ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek szóló minden értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a megjelölt képviselőnek 
küldi meg.  

A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös 
ajánlattevők megjelölését. 

Közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek. 

A közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem követ-
kezhet be. 

7.2. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy – a Kbt. 36.§ (1) bekezdése szerint – az ajánlattevő ugyanabban a 
közbeszerzési eljárásban – részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében –  
a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, 
b) más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt, 
c) más ajánlatot benyújtó ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja. 

7.3. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlathoz nem kell csatolni a Dokumentáció részét képező 
Szerződéstervezetet, a Szerződéstervezet feltételeinek elfogadásáról az ajánlati nyilatkozat (3. számú melléklet) része-
ként kell nyilatkozni.  

7.4. A Kbt. 73.§ (5) bekezdése szerinti tájékoztatást a Dokumentáció 10. számú melléklete tartalmazza. 

7.5. A Kbt. 136.§ (2) bekezdésében foglaltakkal összhangban külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerző-
déshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvet-
lenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

7.6. Az eljárás lezárásáig minden, az eljárással összefüggő kapcsolattartás kizárólag az EKR rendszeren keresztül tör-
ténik. Az Ajánlatkérő és a nevében eljáró visszautasít minden egyéb úton történő, személyes vagy nem dokumentál-
ható kapcsolattartási formát. 

7.7. Az ajánlat része a közbeszerzési dokumentációval egyidejűleg az EKR rendszerben közzétett elektronikus űrlapok 
kitöltött és benyújtott verziója:  
7.7.1. Felolvasólap  
7.7.2. Kbt. 62.§ (1) bekezdés kb) és kc) szerinti nyilatkozat  
7.7.3. Kbt. 66.§ (2) bekezdés szerinti nyilatkozat  
7.7.4. Kbt. 67.§ (4) bekezdés szerinti nyilatkozat  
7.7.5. Nyilatkozat a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás kapcsán 
7.7.6. EEKD 
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III. KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS (KÖVETELMÉNYSPECIFIKÁCIÓ) 
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IV. SZERZŐDÉSTERVEZET 
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V. MELLÉKLETEK – AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK, TÁJÉKOZTATÓK 
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1. számú melléklet 

F E D Ő L A P  M I N T A  

AJÁNLAT 

a 

Adásvételi szerződések EFOP-2.2.19-17-2017-00094 számú projekt keretében (11 rész) 
(EKR000140652018) 

közbeszerzési eljárásra 

Ajánlattevő által a közbeszerzési eljárás során kapcsolattartásra kijelölt személy  

- neve:   

- telefonszáma:  

- telefax száma:  

- e-mail címe:   

Ajánlattevő (közös ajánlattevők) 

- neve:   

- székhelye:   

- adószáma:   

- cégjegyzékszáma:  

- fizetési számlaszáma (nyertesség esetén szerződésben rögzítendő):  

- cégjegyzésre jogosult személy(ek):  
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2. számú melléklet 

 

Ajánlati ártáblázat 
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3. számú melléklet 

A J Á N L A T I  N Y I L A T K O Z A T  M I N T A  
A Kbt. 66.§ (2) bekezdése alapján 

Az EKR000140652018azonosító számú közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívásának feltételeit áttanulmányoz-
tuk. 

Ezennel nyilatkozunk, hogy a közbeszerzési dokumentumokban foglalt feltételeket elfogadjuk, és ajánlatot teszünk a 
Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet részére az Adásvételi szerződések az EFOP-2.2.19-17-2017-
00094 számú projekt keretében (11 rész) tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesíté-
sére az alábbiak szerint. 

A közbeszerzési dokumentumok részét képező Szerződéstervezet feltételeit elfogadjuk. 

Nyilatkozunk, hogy készek és képesek vagyunk a Szerződés megkötésére és teljesítésére. 

Ajánlatunk elfogadása esetén vállaljuk, hogy szerződéskötést követően a közbeszerzési eljárás tárgyát képező szolgálta-
tásokat (adásvétel) az eseti megrendelések szerint a szerződéstervezetben, a közbeszerzési műszaki leírásban, valamint 
a benyújtott Műszaki (szakmai) ajánlatunkban foglaltaknak megfelelően, benyújtott ajánlatunkban foglalt ellenszolgá l-
tatásért teljesítjük.  

Ajánlatunkat 2018. ........................................-án 24:00 óráig tartjuk, az addig ránk nézve kötelező érvényű, ezen időtar-
tam alatt bármikor elfogadható. 

Kelt, ………………………………. 

 ……………………………….. 
 (cégszerű) aláírás 

Ajánlattevő (közös ajánlattevők) neve:  

Ajánlattevő (közös ajánlattevők) címe (székhelye, lakóhelye):  
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4. számú melléklet 

N Y I L A T K O Z A T  M I N T A  
A Kbt. 66.§ (6) bekezdése alapján –  

összhangban az egységes európai közbeszerzési dokumentum II. rész D szakaszában foglaltakkal is 

 

Alulírott ................................., mint a(z) ...................(cég megnevezése)................................... cégjegyzésre / kötelezettség-

vállalásra (a megfelelő aláhúzandó) jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában az alábbiak szerint 

n y i l a t k o z o m 

a közbeszerzési azon részéről (részeiről), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

 

Fenti nyilatkozatot a Kbt. 138.§ (2) bekezdésének, továbbá (1) bekezdésének azon rendelkezése ismeretében teszem, 
ami szerint „Építési beruházás esetén az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés érté-
kének 65 %-át. Az alvállalkozóknak a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen 
arányban részesülnek a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.” 

Nyilatkozom továbbá, hogy figyelemmel a Kbt. 138.§ (3) bekezdésében foglaltakra a szerződés megkötésének időpont-
jában, majd – a később bevont alvállalkozók tekintetében – a szerződés teljesítésének időtartama alatt valamennyi 
olyan alvállalkozót előzetesen bejelentem, amely részt vesz a szerződést teljesítésében, és – ha a megelőző közbeszer-
zési eljárásában az adott alvállalkozót még nem neveztem meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozom arról is, vagy be-
nyújtom az érintett alvállalkozó nyilatkozatát arról, hogy az ajánlattevő által igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a 
kizáró okok hatálya alatt.  

 

Kelt ……………………………………… 

……………………………. 
(cégszerű) aláírás 

vagy 

Alulírott ................................., mint a(z) ................(cég megnevezése)..................... cégjegyzésre / kötelezettségvállalásra (a 

megfelelő aláhúzandó) jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy ajánlattevő a közbeszer-
zés teljesítésével összefüggésben a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót nem vesz igénybe. 

Kelt ……………………………………… 

……………………………. 
(cégszerű) aláírás 
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5. számú melléklet 

N Y I L A T K O Z A T  M I N T A  
A Kbt. 65.§ (7) bekezdése alapján –  

összhangban az egységes európai közbeszerzési dokumentum II. rész C szakaszában foglaltakkal 

Alulírott ................................., mint a(z) ...................(cég megnevezése)................................... cégjegyzésre / kötelezettség-

vállalásra (a megfelelő aláhúzandó) jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában az alábbiak szerint 

n y i l a t k o z o m 

azon szervezetről és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követel-
mény(ek)ről, amely(ek) igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik: 

Erőforrást nyújtó szervezet megnevezése, 
székhelye (lakóhelye)

3
 

A felhívás szerinti alkalmassági követelmény 

1. 
 

 

2. 
 

 

Kelt ……………………………………… 

……………………………. 
(cégszerű) aláírás 

  

                                                 
3 A Kbt. 65.§ (7) bekezdésében foglaltak alapján a (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.(Ezen okiratnak tartalmaznia kell az aján-
lattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseleté-
ben eljárhat.) 
(8) Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419.§-ában foglaltak sze-
rint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. 
(9) A külön jogszabályban foglaltak szerint előírt, szakemberek - azok végzettségére, képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, 
valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor 
veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt az építési beruházást, szolgáltatást vagy szállítást amelyhez e ka-
pacitásokra szükség van. ... A (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania. 
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6. számú melléklet 

N Y I L A T K O Z A T  M I N T A  

az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – 
árbevételről,  

Alulírott …………………….………, mint a(z) ………(cég megnevezése)..……… cégjegyzésre / kötelezettségvállalásra (a megfelelő 

aláhúzandó) jogosult képviselője a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint nyi-

latkozom, hogy a(z) ………(cég megnevezése)..……… teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele az előző 

három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben  a következők szerint alakult: 

év 
teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – 

árbevétel (Ft
4
) 

  

  

  

 

Jelen nyilatkozatot a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet Ajánlatkérő által indított 
EKR000140652018azonosító számú, „Adásvételi szerződések az EFOP-2.2.19-17-2017-00094 számú projekt keretében 
(11 rész)” tárgyú közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem. 

Kelt …………………….. 

……………………………. 
(cégszerű) aláírás 

                                                 
4 Amennyiben a forgalmi adatok nem Ft-ban állnak rendelkezésre, azokat az adott év december 31-én érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamon 

(http://www.mnb.hu/engine.aspx?page=arfolyamlekerdezes) kell Ft-ra átszámítani. 

http://www.mnb.hu/engine.aspx?page=arfolyamlekerdezes
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7. számú melléklet 

N Y I L A T K O Z A T  /  I G A Z O L Á S  M I N T A  

a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdés a) pontja alapján meghatározott alkalmassági követelménynek 
való megfelelőség igazolásához 

A korábbi szállítást teljesítő megnevezése: ……………………………………… 

A teljesítés kezdő és befejező időpontja (év, hónap): 
………………………………………………………………………………………………………… 

A szerződést kötő másik fél (vevő, megrendelő) megnevezése: ……………………………………………………………………. 

A szállítás tárgya és mennyisége (olyan részletezettségű bemutatása, ami alapján egyértelműen megállapítható az előírt 
alkalmassági követelménynek való megfelelés): ……………….……………………………………………………………………….… 

Az ellenszolgáltatás összege (nettó Ft
5
): …………………………………………………………………………………………… 

A teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. / A teljesítés nem az előírásoknak és a szerződésnek 
megfelelően történt. (a nem kívánt rész törlendő) 

Kontakt személy (vevő, megrendelő részéről) neve, elérhetősége (e-mail, telefon): …………………………………………….………. 

 

Kiállító szervezet megnevezése
6
: ………………………………. 

Kiállító személy neve: …………………………………….……….. 

 

Kelt …………………….. 

……………………………. 
aláírás 

 

                                                 
5 Amennyiben az ellenszolgáltatás összege nem Ft-ban volt meghatározva, azt a teljesítés napján érvényes Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfo-
lyamon (http://www.mnb.hu/engine.aspx?page=arfolyamlekerdezes) kell Ft-ra átszámítani. 
6 A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján:  ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5.§ (1) bekezdés a)-c) és e) pontja 
szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2004/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alap-
ján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással, ha a szerződést kötő másik fél az előzőekben foglalthoz képest egyéb szervezet, az 
általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával. 

http://www.mnb.hu/engine.aspx?page=arfolyamlekerdezes
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8. számú melléklet 

T Á J É K O Z T A T Ó  A  K I Z Á R Ó  O K O K R Ó L  

A Kbt. 62.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján az eljárásban nem lehet ajánlattevő, 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 bírósá-
gi ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült: 

aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény), illetve a Bün-
tető 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 nemzet-
közi 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, il-
letve a Btk. szerinti költségvetési csalás; 

ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez kapcsolódó felbujtás, bűn-
segély 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 indí-
tott 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 jog-
erős 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 bíró-
ság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból 
és módon jogerősen korlátozta; 

g) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján véglegesen vagy jogerősen eltil-
tásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált döntésében vagy - a Közbeszerzési Döntőbizottság határo-
zatának megtámadására irányuló közigazgatási per esetén - a bíróság által jogerősen megállapított időtartam végéig; 

h) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott vagy hamis nyilatkozatot 
tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor, az érintett közbeszerzési eljárás  
lezárulásától számított három évig, vagy amennyiben a kizárás tekintetében sor került jogorvoslatra és az ajánlatkérő 
kizárásról hozott döntését - a hamis adat szolgáltatásának megállapítása mellett - a Közbeszerzési Döntőbizottság vég-
legessé 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 szolgá l-
tat (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 fenná l-
lására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az ajánlatok értékelésére vonatkozó döntését, és 
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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 ajánlatké-
rő 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 Szerve-
zet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. 
cikkében említett tengerentúli országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőség-
gel, amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak 
kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén, 

kb) olyan társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 
szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, 
vagy 

kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati 
joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében a kb) al-
pont szerinti feltétel fennáll; 

l) 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 megálla-
pított 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 jog-
szabálysértést követett el; 

m) esetében a 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a közbeszerzési eljárás előkészítésében való előzetes bevo-
násból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő kizárásán kívül nem lehet más módon orvosolni; 

n) a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti - három évnél nem régebben meghozott - véglegessé vált és végre-
hajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat megtámadására irányuló közigazgatási 
per esetén a bíróság véglegessé vált és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysér-
tést 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 mellő-
zésére vonatkozó feltételek fennállását a Gazdasági Versenyhivatal a Tpvt. 78/C. § (2) bekezdése szerinti végzésében 
megállapította; 

p) a 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, végle-
gessé vált közigazgatási vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén jogerős bírósági határozat meg-
állapította; 

q) súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés 
teljesítésére e törvényben előírt rendelkezéseket, és ezt a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált, - vagy a Döntő-
bizottság határozatának megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság jogerős - 90 napnál nem régebben 
meghozott határozata megállapította. 

A Kbt. 62.§ (2) bekezdése szerint a gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, 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) 
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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 szük-
séges 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 dön-
téshozatali jogkörrel rendelkező személy volt. 

(3) Az (1) bekezdés b) pontjában említett adófizetési kötelezettség alatt a belföldi székhelyű gazdasági szereplő tekinte-
tében 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 bűncse-
lekményt, 

b) vesztegetés, vesztegetés elfogadása, hivatali vesztegetés, hivatali vesztegetés elfogadása, vesztegetés bírósági vagy 
hatósági eljárásban, vesztegetés elfogadása bírósági vagy hatósági eljárásban bűncselekmény esetén az Európai Unió-
ról 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. 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 küzde-
lemről, 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 emberkereskede-
lem más formáit kell érteni. 
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Az öntisztázás 

64. § (1) A 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása elle-
nére az ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő 
nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti végleges-
sé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti 
jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását 
megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízha-
tóságát. 

(2) Ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására 
irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok 
hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős 
határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani. 
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9. számú melléklet 

TÁJÉKOZTATÓ A KIZÁRÓ OKOK IGAZOLÁSI MÓDJÁRÓL  

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései: 

3.§ (1) Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az ajánlatával vagy részvételi jelentkezésével együtt benyújtja a meg-
felelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírt, a 4-7.§-nak és az ajánlatkérő által a 2.§-nak megfelelően 
kért módon kitöltött formanyomtatványt. A 2.§ (2) bekezdés alkalmazása esetén a gazdasági szereplő a formanyomtat-
ványt az Európai Bizottság által létrehozott webfelületen tölti ki, majd az így kitöltött és aláírt dokumentumot nyújtja be 
az ajánlatkérőnek. Ha az ajánlatkérő a Kbt. 41.§ (6) bekezdése alapján lehetővé teszi az eljárási cselekmények elektroni-
kus úton történő gyakorlását, a formanyomtatványt elektronikus formában, a Kbt. 41.§ (4) bekezdésének megfelelően 
is be lehet nyújtani. 

(2) Ha egy ajánlattevő vagy részvételre jelentkező 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 sze-
mélyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő vagy részvételre 
jelentkező igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. 

(3) Közös ajánlattétel vagy részvételi jelentkezés esetén a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők mindegyike 
külön formanyomtatványt nyújt be. 

4.§ (1) Az ajánlattevő, részvételre jelentkező vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a forma-
nyomtatvány benyújtásával a következő módon igazolja előzetesen a Kbt. 62.§-ában említett kizáró okok hiányát: 

a) a Kbt. 62.§ (1) bekezdés a) pont aa)-af) alpontokra vonatkozó nyilatkozat tekintetében a gazdasági szereplő a for-
manyomtatvány III. részének „A” szakaszát tölti ki, 

b) a Kbt. 62.§ (1) bekezdés a) pont ag) alpontra vonatkozó nyilatkozatot a gazdasági szereplő a formanyomtatvány III. 
részének „D” szakaszában teszi meg, 

c) a Kbt. 62.§ (1) bekezdés a) pont ah) alpontjára vonatkozóan a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő 
a formanyomtatvány a) és b) pontnak megfelelő kitöltésével egyben az ah) alpontban említett személyes joga szerinti 
hasonló bűncselekményekről is nyilatkozik, 

d) a Kbt. 62.§ (1) bekezdés b) pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány III. részének „B” szakasza kitöltésével nyilat-
kozik azzal, hogy csak az egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulék tartozást és a 
tartozás lejártának időpontját kötelező feltüntetni, 

e) a Kbt. 62.§ (1) bekezdés c), d), h)-j) és m) pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány III. része „C” szakaszának vo-
natkozó pontjai kitöltésével nyilatkozik, 

f) a Kbt. 62.§ (1) bekezdés e)-g), k), l), p) és q) pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány III. részének „D” szakaszá-
ban a vonatkozó pontok kitöltésével nyilatkozik, 

g) a Kbt. 62.§ (1) bekezdés n)-o) pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány III. része „C” szakaszának vonatkozó pont-
ja kitöltésével azzal, hogy ha a gazdasági szereplő bírságelengedésben részesült, vagy az ajánlat benyújtását megelő-
zően a jogsértést a Gazdasági Versenyhivatalnak bejelentette, ezt a tényt a formanyomtatványban feltünteti. 

(2) Az ajánlattevő, részvételre jelentkező vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a formanyom-
tatvány benyújtásával - ha ezek alkalmazását az ajánlatkérő az adott eljárásban előírta - a következő módon igazolja 
előzetesen a Kbt. 63.§-ában említett kizáró okok hiányát: 

a) a Kbt. 63.§ (1) bekezdés a)-c) pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány III. rész „C” szakaszának vonatkozó pont-
jai kitöltésével, 

b) a Kbt. 63.§ (1) bekezdés d) pontjára vonatkozó nyilatkozatot a gazdasági szereplő a formanyomtatvány III. részének 
„D” pontjában teszi meg. 

(3) Ha az érintett gazdasági szereplő a Kbt. 62.§ (1) bekezdése a), c)-e), g)-q) pontjai, a Kbt. 62.§ (2) bekezdése, valamint 
a Kbt. 63.§ (1) bekezdése alapján kizáró ok hatálya alá esik, azonban olyan intézkedéseket hozott, amelyek a Kbt. 64.§-a 
alapján igazolják megbízhatóságát, és ezt a Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) Kbt. 188.§ (4) bekezdése 
szerinti - vagy bírósági felülvizsgálat esetén a bíróság Kbt. 188.§ (5) bekezdése szerinti - jogerős határozatával igazolni 
tudja, köteles mind a kizáró ok fennállását, mind a megtett intézkedések rövid leírását feltüntetni a formanyomtatvá-
nyon. A formanyomtatványhoz a Hatóság Kbt. 188.§ (4) bekezdése szerinti - vagy bírósági felülvizsgálat esetén a bíróság 
Kbt. 188.§ (5) bekezdése szerinti - jogerős határozatát is csatolni kell. 
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(4) Az (1) bekezdés a)-c) pontja alapján megtett nyilatkozat a Kbt. 62.§ (2) bekezdésében említett személyekre is vonat-
kozik. 

6.§ Ha az ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiá-
nyát, valamint az alkalmassági feltételeket igazló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek ezen adatbázisok elérhető-
ségét is fel kell tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő részeiben – azon adatbázisok kivételével, amelyek ellenőrzé-
sét a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számra e rendelet előírja. 

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 nyi-
latkozatokat 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) a 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 Art. szerinti együttes adóigazolást; 

c) a Kbt. 62.§ (1) bekezdés c) és d) pontja tekintetében a céginformációs és az elektronikus cégeljárásban közreműkö-
dő 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 cégnyilvá-
nosságról, 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, elekt-
ronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján az ajánlatkérő ellenőrzi; ha a nem természetes személy gazdasági sze-
replő 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) a Kbt. 62.§ (1) bekezdés h) pontja tekintetében az ajánlatkérő nem kérhet külön igazolást, a kizáró ok hiányának iga-
zolásaként 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 Ha-
tóság 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 elle-
nőrzi az eljárás során; korábbi közbeszerzési eljárásra vonatkozóan pedig az ajánlatkérő köteles elfogadni az eljárás-
ban benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot; 

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

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 elle-
nőrzi, hogy valóban Magyarországon bejegyzett gazdasági szereplőről van szó; 

ib) a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező nyilatkoza-
ta 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 pénz-
mosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a to-
vábbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3.§ r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényle-
ges 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 nyilatkoza-
ta arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben, il-
letve részvételre jelentkezőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati jog-
gal rendelkezik; ha van ilyen szervezet, az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező azt nyilatkozatban megnevezi 
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(cégnév, székhely), továbbá nyilatkozik, hogy annak vonatkozásában a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában 
hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn; 

j) a Kbt. 62.§ (1) bekezdés l) pontja tekintetében a kizáró okok hiányát az ajánlatkérő ellenőrzi a munkaügyi hatóság-
nak 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 honlap-
ján található adatbázisokban nem szereplő esetleges jogsértés hiányának igazolásaként az ajánlatkérő köteles elfo-
gadni 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 benyúj-
tott 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 dokumentum-
ba foglalt nyilatkozatot; 

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

9.§ Magyarországon letelepedett ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező esetében a Kbt. Második Része szerint le-
folytatott 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 hiá-
nyának igazolásaként az ajánlatkérő köteles elfogadni az eljárásban benyújtott egységes európai közbeszerzési doku-
mentumba foglalt nyilatkozatot; 

b) a Kbt. 63.§ (1) bekezdés c) pontja tekintetében nem szükséges igazolás benyújtása, az ajánlatkérő a kizáró ok hiá-
nyát 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 a következő igazolásokat és írás-
beli 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 tagálla-
ma vagy letelepedése szerinti országa illetékes igazságügyi vagy közigazgatási hatósága által kibocsátott okiratot, 
amely igazolja az említett követelmények teljesítését; 

b) a 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 Art. szerinti együttes adóigazolást is be kell nyújtani; amennyiben a gazdasági szerep-
lő 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 igazolá-
sát; a g) pont tekintetében a Közbeszerzési Döntőbizottság által alkalmazott eltiltásra vonatkozóan a kizáró ok hiányát 
az ajánlatkérő a Hatóság honlapján elérhető nyilvántartásból ellenőrzi; 

d) a 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 dokumentum-
ba 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 ellenőr-
zi 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: 
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ga) a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont ka) alpontja tekintetében az érintett ország illetékes hatósága által kiállított adó-
illetőség-igazolást; 

gb) a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező nyilatko-
zata 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 szerep-
lőnek 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 hivatko-
zott kizáró feltétel nem áll fenn; 

h) a Kbt. 62.§ (1) bekezdés l) pontja tekintetében a kizáró okok hiányát az ajánlatkérő ellenőrzi a munkaügyi hatóság-
nak 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; 

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 hiányá-
nak igazolásaként az ajánlatkérő köteles elfogadni az eljárásban benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumen-
tumba 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 dokumentum-
ba foglalt nyilatkozatot; 

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

(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. Má-
sodik 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 hi-
ányának igazolásaként az ajánlatkérő köteles elfogadni az eljárásban benyújtott egységes európai közbeszerzési do-
kumentumba 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 dokumen-
tumba 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. 

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 
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tulajdoni hányadának, illetőleg szavazati jogának az ajánlattevőben vagy részvételre jelentkezőben tulajdoni részese-
déssel, 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 meg-
állapításához 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 gazdasági szerep-
lőben 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 szerveze-
tek 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 tőkepiac-
ról szóló 2001. évi CXX. törvény 5.§ (1) bekezdés 114. pontjában meghatározott szabályozott piacot kell érteni. 

15.§ (1) Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szer-
vezet 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 igazolá-
sában részt vevő alvállalkozó tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával az ajánlatte-
vő 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 részvé-
telre 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 nyilvántar-
tott 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 állítot-
ták 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 köztartozás-
ról szóló rendelkezés hatálybalépését követő egy évnél későbbi időpontra esik. 

(4) 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 jogerőre emelkedésé-
től számított két éves időtartamra. Ha a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal tudomására jutott, hogy határozatának 
bírósági felülvizsgálata iránt keresetet indítottak, a kizáró okra vonatkozó adatokat a bíróság jogerős és végrehajtható 
határozatában foglalt döntésre figyelemmel teszi közzé, megjelölve a keresetet elutasító vagy a határozatot megváltoz-
tató döntés jogerőre emelkedésének időpontját. Ha az adatok nyilvánosságra hozatalára már sor került - a keresetindí-
tásról történő tudomásszerzéssel egyidejűleg - intézkedik a honlapon nyilvánosságra hozott adatok törléséről. 
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KIZÁRÓ OKOK IGAZOLÁSA ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT 

Kizáró ok Ajánlatban 
Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhí-

vásra 

Kbt. 62.§ (1) 
bek. a) pont 

ESDP nyilatkozat, helye: III. rész A szakasz  
„Jogerősen elítélték-e a gazdasági szereplőt vagy a gazda-
sági szereplő igazgató, vezető vagy felügyelő testületének 
tagját, illetve az e testületek képviseletére, az azokban való 
döntéshozatalra vagy azok kontrolljára vonatkozó jogkörrel 
rendelkező tagját a fent felsorolt okok valamelyikéért olyan 
ítéletben, amelyet nem több, mint öt évvel ezelőtt hoztak, 
vagy amelyben a közvetlenül meghatározott kizárás időtar-
tama továbbra is alkalmazandó?” sor 

közjegyző vagy gazdasági, illetve szak-
mai kamara által hitelesített nyilatkozat 

Kbt. 62.§ (1) 
bek. b) pont 

ESDP nyilatkozat, helye: III. rész B szakasz  
„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?” sor 

ha a gazdasági szereplő az adózás rend-
jéről szóló 2017. évi CL. törvény (a to-
vábbiakban: Art.) szerinti köztartozás-
mentes adózói adatbázisban nem sze-
repel, az illetékes adó- és vámhivatal 
igazolása vagy az Art. szerinti együttes 
adóigazolás 

Kbt. 62.§ (1) 
bek. c) pont 

ESDP nyilatkozat, helye: III. rész C szakasz  
„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 van, vagy 
e) Vagyonát felszámoló vagy bíróság kezeli, vagy 
f) Üzleti tevékenységét felfüggesztette?” sor 

--- 

Kbt. 62.§ (1) 
bek. d) pont 

ha a gazdasági szereplő a cégnyilvános-
ságról, a bírósági cégeljárásról és a 
végelszámolásról szóló 2006. évi V. 
törvény értelmében nem minősül cég-
nek, vagy ha az adott szervezet tevé-
kenységének felfüggesztésére a cégbí-
róságon kívül más hatóság is jogosult, 
közjegyző vagy gazdasági, illetve szak-
mai kamara által hitelesített nyilatkoza-
tot 

Kbt. 62.§ (1) 
bek. e) pont 

ESDP nyilatkozat, helye: III. rész D szakasz  
„Vonatkoznak-e a gazdasági szereplőre azok a tisztán nem-
zeti kizárási okok, amelyeket a vonatkozó hirdetmény vagy a 
közbeszerzési dokumentumok meghatároznak?” sor 

kizárólag természetes személy gazdasá-
gi szereplő köteles igazolni - közjegyző 
vagy gazdasági, illetve szakmai kamara 
által hitelesített nyilatkozat 

Kbt. 62.§ (1) 
bek. f) pont 

ha a nem természetes személy gazda-
sági szereplő nem minősül cégnek, 
közjegyző vagy gazdasági, illetve szak-
mai kamara által hitelesített nyilatkozat 

Kbt. 62.§ (1) 
bek. g) pont 

--- 

Kbt. 62.§ (1) 
bek. h) pont 

ESDP nyilatkozat, helye: III. rész C szakasz  
„Megerősíti-e a gazdasági szereplő a következőket? 
a) A kizárási okok fenn nem állásának, illetve a kiválasztási 
szempontok teljesülésének ellenőrzéséhez szükséges infor-
mációk 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 fo-
lyamatát, vagy olyan bizalmas információkat megszerezni, 
amelyek jogtalan előnyöket biztosítanának számára a közbe-
szerzési eljárásban, vagy gondatlanságból olyan félrevezető 

--- 

Kbt. 62.§ (1) 
bek. i) pont 

--- 

Kbt. 62.§ (1) 
bek. j) pont 

--- 



 

 

EKR000140652018 azonosító számú közbeszerzési eljárás – Dokumentáció  31 / 48 oldal 

 

információkat szolgáltatni, amelyek érdemben befolyásol-
hatják a kizárásra, a kiválasztásra vagy az odaítélésre vonat-
kozó döntéseket.” sor 

Kbt. 62.§ (1) 
bek. k) pont 

ESDP nyilatkozat,  
helye: III. rész D szakasz  
„Vonatkoznak-e a gazdasági szereplőre azok a tisztán nem-
zeti kizárási okok, amelyeket a vonatkozó hirdetmény vagy a 
közbeszerzési dokumentumok meghatároznak?” sor 

kb) alpont tekintetében ajánlattevő, 
illetve részvételre jelentkező nyilatkoza-
ta arról, hogy olyan társaságnak minő-
sül-e, melyet nem jegyeznek szabályo-
zott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott 
tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt 
vagy részvételre jelentkezőt nem jegy-
zik szabályozott tőzsdén, akkor a pénz-
mosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról 
szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a to-
vábbiakban: pénzmosásról szóló tör-
vény 3.§ r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) 
alpontja szerint definiált valamennyi 
tényleges tulajdonos nevének és állan-
dó lakóhelyének bemutatását tartalma-
zó nyilatkozat; ha a gazdasági szereplő-
nek nincs a pénzmosásról szóló törvény 
3.§ r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja 
szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre 
vonatkozó nyilatkozat 
kc) ajánlattevő vagy részvételre jelent-
kező nyilatkozata arról, hogy van-e 
olyan jogi személy vagy személyes joga 
szerint jogképes szervezet, amely az 
ajánlattevőben, illetve részvételre je-
lentkezőben közvetetten vagy közvetle-
nül több, mint 25%-os tulajdoni résszel 
vagy szavazati joggal rendelkezik; ha 
van ilyen szervezet, az ajánlattevő vagy 
részvételre jelentkező azt nyilatkozat-
ban megnevezi (cégnév, székhely), 
továbbá nyilatkozik, hogy annak vonat-
kozásában a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) 
pont kc) alpontjában hivatkozott kizáró 
feltétel nem áll fenn 

Kbt. 62.§ (1) 
bek. l) pont 

ESDP nyilatkozat, helye: III. rész D szakasz  
„Vonatkoznak-e a gazdasági szereplőre azok a tisztán nem-
zeti kizárási okok, amelyeket a vonatkozó hirdetmény vagy a 
közbeszerzési dokumentumok meghatároznak?” sor 

--- 

Kbt. 62.§ (1) 
bek. m) pont 

ESDP nyilatkozat, helye: III. rész C szakasz  
„Van-e tudomása a gazdasági szereplőnek bármilyen össze-
férhetetlenségről a közbeszerzési eljárásban való részvételé-
ből fakadóan?” sor 

--- 

Kbt. 62.§ (1) 
bek. n) pont 

ESDP nyilatkozat, helye: III. rész C szakasz  
„Kötött-e a gazdasági szereplő a verseny torzítását célzó 
megállapodást más gazdasági szereplőkkel?” sor 

--- 

Kbt. 62.§ (1) 
bek. o) pont 

--- 

Kbt. 62.§ (1) 
bek. p) pont 

ESDP nyilatkozat, helye: III. rész D szakasz  
„Vonatkoznak-e a gazdasági szereplőre azok a tisztán nem-
zeti kizárási okok, amelyeket a vonatkozó hirdetmény vagy a 
közbeszerzési dokumentumok meghatároznak?” sor 

--- 

Kbt. 62.§ (1) 
bek. q) pont 

--- 



 

 

EKR000140652018 azonosító számú közbeszerzési eljárás – Dokumentáció  32 / 48 oldal 

 

Kbt. 62.§ (2) 
bek. a) pont 

ESDP nyilatkozat, helye: III. rész A szakasz  
„Jogerősen elítélték-e a gazdasági szereplőt vagy a gazda-
sági szereplő igazgató, vezető vagy felügyelő testületének 
tagját, illetve az e testületek képviseletére, az azokban való 
döntéshozatalra vagy azok kontrolljára vonatkozó jogkörrel 
rendelkező tagját a fent felsorolt okok valamelyikéért olyan 
ítéletben, amelyet nem több, mint öt évvel ezelőtt hoztak, 
vagy amelyben a közvetlenül meghatározott kizárás időtar-
tama továbbra is alkalmazandó?” sor 

közjegyző vagy gazdasági, illetve szak-
mai kamara által hitelesített nyilatkozat 

Kbt. 62.§ (2) 
bek. b) pont 

közjegyző vagy gazdasági, illetve szak-
mai kamara által hitelesített nyilatkozat 

Kbt. 63.§ (1) 
bek. a) pont 

ESDP nyilatkozat, helye: III. rész C szakasz  
„A gazdasági szereplő tudomása szerint megszegte-e köte-
lezettségeit a környezetvédelmi, a szociális és a munkajog 
terén?” sor 

--- 

Kbt. 63.§ (1) 
bek. b) pont 

ESDP nyilatkozat, helye: III. rész C szakasz  
„Elkövetett-e a gazdasági szereplő súlyos szakmai köteles-
ségszegést?” sor 

--- 

Kbt. 63.§ (1) 
bek. c) pont 

ESDP nyilatkozat, helye: III. rész C szakasz  
„Tapasztalta-e a gazdasági szereplő valamely korábbi közbe-
szerzési szerződés vagy egy ajánlatkérő szervvel kötött ko-
rábbi szerződés vagy korábbi koncessziós szerződés lejárat 
előtti megszüntetését vagy az említett korábbi szerződéshez 
kapcsolódó kártérítési követelést vagy egyéb hasonló szank-
ciókat?” sor 

--- 

Kbt. 63.§ (1) 
bek. d) pont 

ESDP nyilatkozat, helye: III. rész D szakasz  
„Vonatkoznak-e a gazdasági szereplőre azok a tisztán nem-
zeti kizárási okok, amelyeket a vonatkozó hirdetmény vagy a 
közbeszerzési dokumentumok meghatároznak?” sor 

--- 
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K Ö Z J E G Y Z Ő  V A G Y  G A Z D A S Á G I ,  I L L E T V E  S Z A K M A I  K A M A R A  Á L T A L  H I T E L E S Í T E T T  N Y I L A T K O Z A T   
J A V A S O L T  M I N T Á J A  

 

Alulírott ……………………, mint a(z) ...................(cég megnevezése)................................... cégjegyzésre / kötelezettségválla-
lásra (a megfelelő aláhúzandó) jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a(z) 
...................(cég megnevezése)................................... –vel, mint ajánlattevővel szemben nem állnak fenn a Kbt. 62.§ (1) 
bekezdés a), d) <adott esetben e)> <adott esetben f)> pontjaiban foglalt kizáró okok, melyek szerint 

az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági sze-
replő, aki 
a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt évben jogerős bíró-
sági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült: 

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

d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 
<adott esetben: 
e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt három éven belül jog-
erős bírósági ítéletben megállapítást nyert;> 
<adott esetben: 
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;> 

a gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, ameny-
nyiben 
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 szük-
séges 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 dön-
téshozatali jogkörrel rendelkező személy volt. 

Kelt ……………………………………… 

 …………………………….  
(cégszerű) aláírás 
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10. számú melléklet 

A  K B T .  7 3 . §  ( 5 )  B E K E Z D É S E  S Z E R I N T I  T Á J É K O Z T A T Á S  

Kormányzati weboldalak, ahonnan információ szerezhető be  

Adózással kapcsolatos jogszabályok: (URL) www.nav.gov.hu  

Környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok: (URL) www.vm.gov.hu  

Munkavédelemmel és munkafeltételekkel kapcsolatos jogszabályok: (URL) www.ommf.gov.hu 

 

valamint a Közbeszerzési Hatóság honlapja: www.kozbeszerzes.hu  
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11. számú melléklet 

Értékelési részszempontok pontszámítása 

 

Az ajánlatkérő a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontot alkalmazza, amelyek között az ár is sze-
repel a felhívás II.2.5 pontjaiban foglaltak szerint. A pontszámok minimuma 0, maximuma 7, valamennyi részszem-
pont tekintetében.  

Az értékelési részszempontok esetében alkalmazott értékelési módszerek az alábbiak: 

Árra vonatkozó szempont esetében fordított arányosítást, minőségi részszempont esetében abszolút értéke-
lést/pontozást alkalmaz Ajánlatkérő. Ajánlatkérő számára legkedvezőbb ajánlati elem 7 pontot kap, a többi arányo-
san kevesebbet. A pontszámítás részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 
 

1. Rész 
Minőségi kritérium – Név: / Súlyszám:  

1. Jótállás vállalásának mértéke / 47 
2. EKG készülék jellemzői / 25  

alszempontok: 
2.1. Mintavételezési gyakoriság pacemaker spyke detektáláshoz csatornánként / 5 
2.2. EKG felvételek tárolása belső memóriában / 5 
2.3. Akkumulátor kapacitása / 5 
2.4. Csatlakoztatható lézernyomtató / 10 

3. ABPM rendszer jellemzői / 20 
alszempontok 
3.1. 1 hetes vérnyomásmérési mód / 5 
3.2. Alvási és ébrenléti ciklusok automatikus felismerése beépített aktivitás szenzorral / 10 
3.3. Vérnyomásmérés tárolása a memóriában / 5 
3.4.  

4. EKG holter rendszer jellemzői / 50 
alszempontok 
4.1. Recorder tömege elemmel vagy akkumulátorral / 10 
4.2. Felvétel időtartama / 10 
4.3. Recorder: mintavételezés gyakorisága pacemaker spike detektáláshoz / 10 
4.4. Szívfrekvencia variabilitás idő- és frekvencia tartományban / 10 
4.5. Adatexport PDF formátumban / 5 
4.6. Bővíthető DICOM kommunikációs opcióval / 5 

 Ár – Súlyszám: 333 
 

2. Rész 
Minőségi kritérium – Név: / Súlyszám:  
1. Jótállás vállalásának mértéke / 7 
2. Dermatoscop jellemzője (100x-os optikai nagyítás) / 15 
Ár – Súlyszám: 53 
 

3. Rész: 
Minőségi kritérium – Név: / Súlyszám:  
1. Jótállás vállalásának mértéke / 27 
2. Kerato-refraktométer+cornea topográf jellemzői / 25 

alszempontok: 
2.1. Könnyfilm stabilitást elemző rendszer / 10 
2.2. Kombinált Scheimpflug kamera / 15 

3. Non-kontakt tonometer jellemzői / 20 
alszempontok: 
3.1. Gyors mérés funkció: 3db egymást követő mérés között max. 0.1 s eltelt idővel / 10 
3.2. OM-08 készülékkel integrált kivitel / 10 
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4. Szemészeti UH készülék jellemzője (Lábpedál)  / 10 
 Ár – Súlyszám: 193 
 

4. Rész: 
Minőségi kritérium – Név: / Súlyszám:  

1. Jótállás vállalásának mértéke / 73 
2. NF vágó-koaguláló jellemzői / 20  

alszempontok: 
2.1. Micro funkció, mely kb. harmadára csökkenti a kimenő teljesítményt / 10 
2.2. Monopoláris vágási teljesítmény / 5 
2.3. Bipoláris koagulációs teljesítmény / 5 

3. Mobil műtőlámpa jellemzői / 25  
alszempontok: 
3.1. Színvisszaadási index / 10 
3.2. Fényerő (1 m-nél) / 10 
3.3. Megvilágítási mélység újrafókuszálás nélkül (L1+L2) / 5 

4. Sebészeti kezelőasztal jellemzője (Terhelhetőség) / 10  
5. Rectoscop jellemzői / 40 

alszempontok: 
5.1. Fényforrás típusa LED / 10 
5.2. Beépített dokumentációs rendszer: video, kép, hang, teljes körű betegdokumentációs profil / 20 
5.3. Kamerafej fókusztávolság tartomány / 10 

6. Hysteroscop jellemzői / 30  
alszempontok: 
6.1. Fényforrás típusa LED / 10 
6.2. Beépített dokumentációs rendszer: video, kép, hang, teljes körű betegdokumentációs profil / 20  

7. Állítható magasságú vizsgáló ágy jellemzője (Terhelhetőség) / 10  
8. Uroflowméter jellemzője (Betegadatbázis szoftver) / 10  

 Ár – Súlyszám: 507 
 

5. Rész: 
Minőségi kritérium – Név: / Súlyszám:  

1. Jótállás vállalásának mértéke / 17 
2. Direkt digitális felvételi berendezés jellemzői / 35  

alszempontok: 
2.1. Mobil detektor pixel méret / 10 
2.2. Detektor víz és porállósága IP osztály besorolás szerint / 5 
2.3. Érintőképernyős kijelző mérete a csőtartón / 5 
2.4. Az elkészült rtg kép automatikusan megjelenik a csőtartón levő kijelzőn is. / 5 
2.5. Páciens asztal szélessége / 5  
2.6. Jelenlegi DRX rendszerrel való kompatibilitás / 5 

Ár – Súlyszám: 123 
 

6. Rész: 
Minőségi kritérium – Név: / Súlyszám:  

1. Jótállás vállalásának mértéke / 20 
Ár – Súlyszám: 80 
 

7. Rész: 
Minőségi kritérium – Név: / Súlyszám:  

1. Jótállás vállalásának mértéke / 5 
2. Fül-orr-gégészeti vizsgáló-kezelő egység jellemzője [Kameramodul: automatikus képpontjavítás (Pixel error 

protection)] / 10  
Ár – Súlyszám: 35 
 

8. Rész: 
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Minőségi kritérium – Név: / Súlyszám:  
1. Jótállás vállalásának mértéke / 107 
2. Echocardiográf TEE vizsgálófejjel jellemzői / 110 

alszempontok 
2.1. Diagnosztikai monitor képátló / 10 
2.2. A vizsgálat megkezdésekor lehetőség a paciens előző vizsgálatainak automatikus kikeresésére az adatbá-

zisból / 10 
2.3. Kép felkonvertálása egy gombnyomásra a teljes képernyőméretre 16:9 formátumban / 5 
2.4. A kimerevített és memóriából visszajátszott képeken állítható a 2D dinamikatartomány és erősítés / 10 
2.5. Color MAP-ek száma / 10 
2.6. Sebességméréskor a nyomásgradiens automatikus kijelzése / 10 
2.7. Phased Array transducer: kristályok száma / 10 
2.8. Phased Array transducer: Mátrix szerkezetű / 10 
2.9. Phased Array TEE transducer: kristályok száma / 10 
2.10. Phased Array TEE transducer: Mátrix szerkezetű / 10 
2.11. Adattárolás / riport exportálása PDF formátumban / 5 
2.12. Szimultán triplex üzemmód (2D, Color Doppler, CW üzemmódok) / 10 

3. Urológiai UH készülék jellemzői / 105  
alszempontok: 
3.1. Diagnosztikai monitor képátló / 10 
3.2. A vizsgálat megkezdésekor lehetőség a paciens előző vizsgálatainak automatikus kikeresésére az adatbá-

zisból / 10 
3.3. Kép felkonvertálása egy gombnyomásra a teljes képernyőméretre 16:9 formátumban / 5 
3.4. A kimerevített és memóriából visszajátszott képeken állítható a 2D dinamikatartomány és erősítés / 10 
3.5. Color MAP-ek száma / 10 
3.6. Trapezoid képalkotás lineáris vizsgálófejjel / 10 
3.7. Strain elasztográfia / 10 
3.8. Automatikus Doppler spectrum burkológörbe rajzolás éló és kimerevített képen, automatikus PI és RI 

számítás / 10  
3.9. Konvex transducer kristályelemeinek száma / 10 
3.10. Lineáris transducer kristályelemeinek száma / 10 
3.11. Nem Dopplertechnikán alapuló áramlásmegjelenítési mód, mely nem irányfüggő / 10 

Ár – Súlyszám: 753 
 

9. Rész: 
Minőségi kritérium – Név: / Súlyszám:  

1. Jótállás vállalásának mértéke / 10 
2. Meglévő Fujifilm típusú endoszkópos toronyhoz 1 db Video-gasztroszkóp jellemzője (Flexibilis rész külső átmé-

rője) / 10  
3. Meglévő Fujifilm típusú endoszkópos toronyhoz 1 db Video-duodenoscop jellemzője (Flexibilis rész külső átmé-

rője) / 10 
Ár – Súlyszám: 70 
 

10. Rész: 
Minőségi kritérium – Név: / Súlyszám:  

1. Jótállás vállalásának mértéke / 20 
2. Olympus típusú endoszkópos toronyhoz 1 db Video-gasztroszkóp jellemzői / 20 

alszempontok: 
2.1. A fényszűrő funkció optikai szűréssel valósul meg / 10 
2.2. Az endoszkóp vízhatlan csatlakozóval csatlakozik a videóendoszkópos toronyhoz / 10 

3. Olympus típusú endoszkópos toronyhoz 1 db Video-duodenoscop jellemzői / 20 
alszempontok: 
3.1. A fényszűrő funkció optikai szűréssel valósul meg / 10 
3.2. Az endoszkóp vízhatlan csatlakozóval csatlakozik a videóendoszkópos toronyhoz / 10 

Ár – Súlyszám: 140 
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11. Rész: 
Minőségi kritérium – Név: / Súlyszám:  

1. Jótállás vállalásának mértéke / 43 
2. Gyermek video gasztroszkóp videoprocesszorral fényforrással / 45  

alszempontok: 
2.1. Videoprocesszor: elektronikus zoom / 10 
2.2. Videoprocesszor: Erezettség kiemelésére alkalmas rendszer fényszűrő funkció hullámhosszainak száma / 

10 
2.3. Videoprocesszor: Közvetlen, integrált DICOM kapcsolat megléte és munkalista fogadása / 10 
2.4. Gasztroszkóp: munkacsatorna átmérő / 15 

3. Gasztroenterológiai orvosi kép és video rögzítő jellemzője (Tároló kapacitás) / 10 
4. Nagynyomású öblítőpumpa jellemzője (A bélrendszerbe juttatott vizet melegíti a készülék) / 10 
5. CO2 inszufflátor jellemzője (A bélrendszerbe juttatott CO2 gázt melegíti a készülék) / 10 
6. Endoszkópos vizsgálóasztal jellemzője (Terhelhetőség) / 10 

Ár – Súlyszám: 297 

Az ajánlatkérő a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontot alkalmazza, amelyek között az ár is sze-
repel a felhívás II.2.5 pontjaiban foglaltak szerint. A pontszámok minimuma 0, maximuma 7, valamennyi részszem-
pont tekintetében.  

Az értékelési részszempontok esetében alkalmazott értékelési módszerek az alábbiak: 

Árra vonatkozó szempont minden rész esetében fordított arányosítást, minőségi részszempont esetében abszolút 
értékelést/pontozást alkalmaz Ajánlatkérő. Ajánlatkérő számára legkedvezőbb ajánlati elem 7 pontot kap, a többi 
arányosan kevesebbet.  
 
A pontszámítás részletes leírása az árra vonatkozó szempont esetén (valamennyi résznél): 
 
A nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló Közbeszerzési Hatóság 
útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. melléklet  A.1.ba) pontjában foglaltak szerinti fordított 
arányosítás módszere.  
A megajánlott legalacsonyabb ellenértékhez viszonyítva fog pontot kapni az adott ajánlat. Ennek megfelelően a 
legalacsonyabb ellenértéket tartalmazó ajánlat a maximum 7 pontot kapja, a többi Ajánlattevő pontszáma pedig, a 
következő képlet alapján kerül meghatározásra: 
 

 „A”legjobb 
 „A”vizsgált 

 x 7+0 

ahol: 

„A”legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

 „A”vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
Jótállás esetén kizárólag egész számú hónap megajánlására van lehetőség! 
 
A pontszámítás részletes leírása a jótállásra vonatkozó szempont esetén (valamennyi résznél): 
 
A nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló Közbeszerzési Hatóság 
útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. melléklet  A.1.bb) pontjában foglaltak szerinti egyenes 
arányosítás módszere.  
A megajánlott legmagasabb értékhez viszonyítva fog pontot kapni az adott ajánlat, azzal, hogy ajánlatkérő a 
legkedvezőbb szintnek megfelelő értéket veszi figyelembe a pontszámok meghatározásánál, amennyiben a megajánlás 
eléri vagy meghaladja az adott ajánlati elem legkedvezőbbként értékelt szintjét. Ennek megfelelően a legkedvezőbbként 
értékelt szintet elérő vagy meghaladó megajánlás egyaránt a maximum 7 pontot kapja, a többi Ajánlattevő pontszáma 
pedig, a következő képlet alapján kerül meghatározásra: 
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„A”legjobb(36hónap) 
„A”vizsgált 

 x 7+0 

ahol: 
„A”legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (36 hónap) 
„A”vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

A pontszámítás részletes leírása a minőségi értékelési (al)szempontok esetén: 
 
A megajánlott legmagasabb értékhez viszonyítva fog pontot kapni az adott ajánlat, azzal, hogy ajánlatkérő a 
legkedvezőbb szintnek megfelelő értéket veszi figyelembe a pontszámok meghatározásánál, amennyiben a megajánlás 
eléri vagy meghaladja az adott ajánlati elem legkedvezőbbként értékelt szintjét. A tárgyi értékelési (al)szempont 
tekintetében a legkedvezőtlenebb (érvényességi küszöböt jelentő) értéket tartalmazó ajánlat az értékelés során adható 
pontszám alsó határával megegyező pontszámot kap. Ennek megfelelően a legkedvezőbbként értékelt szintet elérő 
vagy meghaladó megajánlás egyaránt a maximum 7 pontot kapja, a többi Ajánlattevő pontszáma pedig, a következő 
képlet alapján kerül meghatározásra: 
 
 „P”vizsgált = („A”vizsgált – „A”legkedvezőtlenebb) / („A”legkedvezőbb – „A”legkedvezőtlenebb) x 7 + 0 

ahol: 

„P”vizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma; 
„A”legkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb ér-
ték, amire a maximális pontszámot adja; 
„A”legkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőt-
lenebb érték, amire a minimális pontszámot adja; 
„A”vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 

 
1. rész 

Jótállás vállalásának mértéke / súlyszám: 47 
Amennyiben a jótállásként megajánlott érték 36 hónapnál nagyobb, úgy azt ajánlatkérő többletként nem érté-
keli, vagyis az ilyen megajánlásokra ajánlatkérő egységesen 7 pontot ad. A jótállásként megajánlott érték nem 
lehet kevesebb 12 hónapnál. Amennyiben a jótállás megajánlott értéke a 12 hónapot nem éri el, úgy ajánlatte-
vő ajánlata a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. 
EKG készülék jellemzői / súlyszám 25  
alszempontok: 

Mintavételezési gyakoriság pacemaker spyke detektáláshoz csatornánként / súlyszám 5 
- Elvárt mértéke minimum 4000 minta/mp/csatorna, amelyre ajánlatkérő 0 pontot ad, a 10000 min-
ta/mp/csatorna vagy kedvezőbb megajánlásra ajánlatkérő egyaránt a maximális 7 pontot adja, a többire 
arányosan kevesebbet. 
EKG felvételek tárolása belső memóriában / súlyszám 5 
- Elvárt mértéke minimum 40 darab, amelyre ajánlatkérő 0 pontot ad, a 100 darab vagy kedvezőbb megaján-
lásra ajánlatkérő egyaránt a maximális 7 pontot adja, a többire arányosan kevesebbet. 
Akkumulátor kapacitása / súlyszám 5 
- Elvárt mértéke minimum 40 darab felvétel, amelyre ajánlatkérő 0 pontot ad, a 100 felvétel darab vagy ked-
vezőbb megajánlásra ajánlatkérő egyaránt a maximális 7 pontot adja, a többire arányosan kevesebbet. 
Csatlakoztatható lézernyomtató / súlyszám 10 
- Amennyiben a megajánlott áru esetén biztosított a fenti feltétel, úgy a maximális 7 pontot kapja, amennyi-
ben nem, úgy 0 pontot. 

ABPM rendszer jellemzői / súlyszám 20 
alszempontok 

1 hetes vérnyomásmérési mód / súlyszám 5 
- Amennyiben a megajánlott áru esetén biztosított a fenti feltétel, úgy a maximális 7 pontot kapja, amennyi-
ben nem, úgy 0 pontot. 
Alvási és ébrenléti ciklusok automatikus felismerése beépített aktivitás szenzorral / súlyszám 10 



 

 

EKR000140652018 azonosító számú közbeszerzési eljárás – Dokumentáció  40 / 48 oldal 

 

- Amennyiben a megajánlott áru esetén biztosított a fenti feltétel, úgy a maximális 7 pontot kapja, amennyi-
ben nem, úgy 0 pontot. 
Vérnyomásmérés tárolása a memóriában / súlyszám 5 
- Elvárt mértéke minimum 500 darab, amelyre ajánlatkérő 0 pontot ad, a 2000 darab megajánlásra ajánlat-
kérő a maximális 7 pontot adja, a többire arányosan kevesebbet. 

EKG holter rendszer jellemzői / súlyszám 50 
alszempontok 

Recorder tömege elemmel vagy akkumulátorral / súlyszám 10 
- Elvárt mértéke maximum 300 gramm (megengedett maximális tömeg), amelyre ajánlatkérő 0 pontot ad, a 
150 gramm vagy kedvezőbb megajánlásra ajánlatkérő egyaránt a maximális 7 pontot adja, a többire arányo-
san kevesebbet. 
Felvétel időtartama / súlyszám 10 
- Elvárt mértéke minimum 27 óra, amelyre ajánlatkérő 0 pontot ad, a 72 óra vagy kedvezőbb megajánlásra 
ajánlatkérő egyaránt a maximális 7 pontot adja, a többire arányosan kevesebbet. 
Recorder: mintavételezés gyakorisága pacemaker spike detektáláshoz / súlyszám 10 
- Elvárt mértéke minimum 1000 minta/mp/csatorna, amelyre ajánlatkérő 0 pontot ad, a 12000 min-
ta/mp/csatorna vagy kedvezőbb megajánlásra ajánlatkérő egyaránt a maximális 7 pontot adja, a többire 
arányosan kevesebbet. 
Szívfrekvencia variabilitás idő- és frekvencia tartományban / súlyszám 10 
- Amennyiben a megajánlott áru esetén biztosított a fenti feltétel, úgy a maximális 7 pontot kapja, amennyi-
ben nem, úgy 0 pontot. 
Adatexport PDF formátumban / súlyszám 5 
- Amennyiben a megajánlott áru esetén biztosított a fenti feltétel, úgy a maximális 7 pontot kapja, amennyi-
ben nem, úgy 0 pontot. 
Bővíthető DICOM kommunikációs opcióval / súlyszám 5 
- Amennyiben a megajánlott áru esetén biztosított a fenti feltétel, úgy a maximális 7 pontot kapja, amennyi-
ben nem, úgy 0 pontot. 

 
2. rész 

Jótállás vállalásának mértéke / súlyszám: 7 
- Amennyiben a jótállásként megajánlott érték 36 hónapnál nagyobb, úgy azt ajánlatkérő többletként nem 
értékeli, vagyis az ilyen megajánlásokra ajánlatkérő egységesen 7 pontot ad. A jótállásként megajánlott ér-
ték nem lehet kevesebb 12 hónapnál. Amennyiben a jótállás megajánlott értéke a 12 hónapot nem éri el, 
úgy ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. 
Dermatoscop jellemzője (100x-os optikai nagyítás) / súlyszám: 15 
- Amennyiben a megajánlott áru esetén biztosított a fenti feltétel, úgy a maximális 7 pontot kapja, amennyi-
ben nem, úgy 0 pontot. 
 

3. rész 
 Jótállás vállalásának mértéke / súlyszám: 27 

- Amennyiben a jótállásként megajánlott érték 36 hónapnál nagyobb, úgy azt ajánlatkérő többletként nem 
értékeli, vagyis az ilyen megajánlásokra ajánlatkérő egységesen 7 pontot ad. A jótállásként megajánlott ér-
ték nem lehet kevesebb 12 hónapnál. Amennyiben a jótállás megajánlott értéke a 12 hónapot nem éri el, 
úgy ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. 
Kerato-refraktométer+cornea topográf jellemzői / súlyszám: 25 

alszempontok: 
Könnyfilm stabilitást elemző rendszer / súlyszám: 10 
- Amennyiben a megajánlott áru esetén biztosított a fenti feltétel, úgy a maximális 7 pontot kapja, 
amennyiben nem, úgy 0 pontot. 
Kombinált Scheimpflug kamera / súlyszám: 15 
- Amennyiben a megajánlott áru esetén biztosított a fenti feltétel, úgy a maximális 7 pontot kapja, 
amennyiben nem, úgy 0 pontot. 

 Non-kontakt tonometer jellemzői / súlyszám: 20 
alszempontok: 
Gyors mérés funkció: 3db egymást követő mérés között max. 0.1 s eltelt idővel / súlyszám: 10 
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- Amennyiben a megajánlott áru esetén biztosított a fenti feltétel, úgy a maximális 7 pontot kapja, 
amennyiben nem, úgy 0 pontot. 
OM-08 készülékkel integrált kivitel / súlyszám: 10 
- Amennyiben a megajánlott áru esetén biztosított a fenti feltétel, úgy a maximális 7 pontot kapja, 
amennyiben nem, úgy 0 pontot. 

Szemészeti UH készülék jellemzője (Lábpedál)  / súlyszám: 10 
 - Amennyiben a megajánlott áru esetén biztosított a fenti feltétel, úgy a maximális 7 pontot kapja, amennyi-

ben nem, úgy 0 pontot. 
 

4. rész 
 Jótállás vállalásának mértéke / súlyszám: 73 

- Amennyiben a jótállásként megajánlott érték 36 hónapnál nagyobb, úgy azt ajánlatkérő többletként nem 
értékeli, vagyis az ilyen megajánlásokra ajánlatkérő egységesen 7 pontot ad. A jótállásként megajánlott ér-
ték nem lehet kevesebb 12 hónapnál. Amennyiben a jótállás megajánlott értéke a 12 hónapot nem éri el, 
úgy ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. 
NF vágó-koaguláló jellemzői / súlyszám: 20  
alszempontok: 

Micro funkció, mely kb. harmadára csökkenti a kimenő teljesítményt / súlyszám: 10 
- Amennyiben a megajánlott áru esetén biztosított a fenti feltétel, úgy a maximális 7 pontot kapja, 
amennyiben nem, úgy 0 pontot. 
Monopoláris vágási teljesítmény / súlyszám: 5 
- Elvárt mértéke minimum 90, amelyre ajánlatkérő 0 pontot ad, a 150 vagy kedvezőbb megajánlásra aján-
latkérő egyaránt a maximális 7 pontot adja, a többire arányosan kevesebbet. 
Bipoláris koagulációs teljesítmény / súlyszám: 5 
- Elvárt mértéke minimum 70, amelyre ajánlatkérő 0 pontot ad, a 130 vagy kedvezőbb megajánlásra aján-
latkérő egyaránt a maximális 7 pontot adja, a többire arányosan kevesebbet. 

Mobil műtőlámpa jellemzői / súlyszám: 25  
alszempontok: 

Színvisszaadási index / súlyszám: 10 
- Elvárt mértéke minimum 96 Ra, amelyre ajánlatkérő 0 pontot ad, a 99 Ra vagy kedvezőbb megajánlásra 
ajánlatkérő egyaránt a maximális 7 pontot adja, a többire arányosan kevesebbet. 
Fényerő (1 m-nél) / súlyszám: 10 
- Elvárt mértéke minimum 50000 lux, amelyre ajánlatkérő 0 pontot ad, a 110000 lux vagy kedvezőbb 
megajánlásra ajánlatkérő egyaránt a maximális 7 pontot adja, a többire arányosan kevesebbet. 
Megvilágítási mélység újrafókuszálás nélkül (L1+L2) / súlyszám: 5 
- Elvárt mértéke minimum 600 mm, amelyre ajánlatkérő 0 pontot ad, a 1200 mm vagy kedvezőbb meg-
ajánlásra ajánlatkérő egyaránt a maximális 7 pontot adja, a többire arányosan kevesebbet. 

Sebészeti kezelőasztal jellemzője (Terhelhetőség) / súlyszám: 10 
Elvárt mértéke minimum 130 kg, amelyre ajánlatkérő 0 pontot ad, a 200 kg vagy kedvezőbb megajánlásra 
ajánlatkérő egyaránt a maximális 7 pontot adja, a többire arányosan kevesebbet. 
Rectoscop jellemzői / súlyszám: 40 
alszempontok: 

Fényforrás típusa LED / súlyszám: 10 
- Amennyiben a megajánlott áru esetén biztosított a fenti feltétel, úgy a maximális 7 pontot kapja, 
amennyiben nem, úgy 0 pontot. 
Beépített dokumentációs rendszer: video, kép, hang, teljes körű betegdokumentációs profil / súlyszám: 
20 
- Amennyiben a megajánlott áru esetén biztosított a fenti feltétel, úgy a maximális 7 pontot kapja, 
amennyiben nem, úgy 0 pontot. 
Kamerafej fókusztávolság tartomány / súlyszám: 10 
- Elvárt mértéke minimum 25 mm, amelyre ajánlatkérő 0 pontot ad, az 50 mm vagy kedvezőbb megaján-
lásra ajánlatkérő egyaránt  a maximális 7 pontot adja, a többire arányosan kevesebbet. 

Hysteroscop jellemzői / súlyszám: 30  
alszempontok: 

Fényforrás típusa LED / súlyszám: 10 
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- Amennyiben a megajánlott áru esetén biztosított a fenti feltétel, úgy a maximális 7 pontot kapja, 
amennyiben nem, úgy 0 pontot. 
Beépített dokumentációs rendszer: video, kép, hang, teljes körű betegdokumentációs profil / súlyszám: 
20 
- Amennyiben a megajánlott áru esetén biztosított a fenti feltétel, úgy a maximális 7 pontot kapja, 
amennyiben nem, úgy 0 pontot. 

Állítható magasságú vizsgáló ágy jellemzője (Terhelhetőség) / súlyszám: 10  
- Elvárt mértéke minimum 140 kg, amelyre ajánlatkérő 0 pontot ad, a 200 kg vagy kedvezőbb megajánlásra 
ajánlatkérő egyaránt a maximális 7 pontot adja, a többire arányosan kevesebbet. 
Uroflowméter jellemzője (Betegadatbázis szoftver) / súlyszám: 10  
- Amennyiben a megajánlott áru esetén biztosított a fenti feltétel, úgy a maximális 7 pontot kapja, amennyi-
ben nem, úgy 0 pontot. 
 

5. rész 
 Jótállás vállalásának mértéke / súlyszám: 17 

- Amennyiben a jótállásként megajánlott érték 36 hónapnál nagyobb, úgy azt ajánlatkérő többletként nem 
értékeli, vagyis az ilyen megajánlásokra ajánlatkérő egységesen 7 pontot ad. A jótállásként megajánlott ér-
ték nem lehet kevesebb 12 hónapnál. Amennyiben a jótállás megajánlott értéke a 12 hónapot nem éri el, 
úgy ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. 
Direkt digitális felvételi berendezés jellemzői / súlyszám: 35  
alszempontok: 

Mobil detektor pixel méret / súlyszám: 10 
- Elvárt mértéke maximum 150 μm (megengedett legnagyobb méret), amelyre ajánlatkérő 0 pontot ad, a 
maximum 120 μm vagy kedvezőbb megajánlásra ajánlatkérő egyaránt a maximális 7 pontot adja, a többi-
re arányosan kevesebbet. 
Detektor víz és porállósága IP osztály besorolás szerint / súlyszám: 5 
- Amennyiben a megajánlott áru esetén biztosított a fenti feltétel, úgy a maximális 7 pontot kapja, 
amennyiben nem, úgy 0 pontot. 
Érintőképernyős kijelző mérete a csőtartón / súlyszám: 5 
- Elvárt mértéke minimum 10 coll, amelyre ajánlatkérő 0 pontot ad, a 12 coll vagy kedvezőbb megajánlás-
ra ajánlatkérő egyaránt a maximális 7 pontot adja, a többire arányosan kevesebbet. 
Az elkészült rtg kép automatikusan megjelenik a csőtartón levő kijelzőn is. / súlyszám: 5 
- Amennyiben a megajánlott áru esetén biztosított a fenti feltétel, úgy a maximális 7 pontot kapja, 
amennyiben nem, úgy 0 pontot. 
Páciens asztal szélessége / súlyszám: 5 
- Elvárt mértéke minimum 80 cm, amelyre ajánlatkérő 0 pontot ad, a 90 cm vagy kedvezőbb megajánlás-
ra ajánlatkérő egyaránt a maximális 7 pontot adja, a többire arányosan kevesebbet. 
Jelenlegi DRX rendszerrel való kompatibilitás / súlyszám: 5 
- Amennyiben a megajánlott áru esetén biztosított a fenti feltétel, úgy a maximális 7 pontot kapja, 
amennyiben nem, úgy 0 pontot. 

 
6. rész 
 Jótállás vállalásának mértéke / súlyszám: 20 

- Amennyiben a jótállásként megajánlott érték 36 hónapnál nagyobb, úgy azt ajánlatkérő többletként nem 
értékeli, vagyis az ilyen megajánlásokra ajánlatkérő egységesen 7 pontot ad. A jótállásként megajánlott ér-
ték nem lehet kevesebb 12 hónapnál. Amennyiben a jótállás megajánlott értéke a 12 hónapot nem éri el, 
úgy ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. 
 

7. rész 
 Jótállás vállalásának mértéke / súlyszám: 5 

- Amennyiben a jótállásként megajánlott érték 36 hónapnál nagyobb, úgy azt ajánlatkérő többletként nem 
értékeli, vagyis az ilyen megajánlásokra ajánlatkérő egységesen 7 pontot ad. A jótállásként megajánlott ér-
ték nem lehet kevesebb 12 hónapnál. Amennyiben a jótállás megajánlott értéke a 12 hónapot nem éri el, 
úgy ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. 
Fül-orr-gégészeti vizsgáló-kezelő egység jellemzője [Kameramodul: automatikus képpontjavítás (Pixel error 
protection)] / súlyszám: 10  
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- Amennyiben a megajánlott áru esetén biztosított a fenti feltétel, úgy a maximális 7 pontot kapja, amennyi-
ben nem, úgy 0 pontot. 
 

8. rész 
 Jótállás vállalásának mértéke / súlyszám: 107 

- Amennyiben a jótállásként megajánlott érték 36 hónapnál nagyobb, úgy azt ajánlatkérő többletként nem 
értékeli, vagyis az ilyen megajánlásokra ajánlatkérő egységesen 7 pontot ad. A jótállásként megajánlott ér-
ték nem lehet kevesebb 12 hónapnál. Amennyiben a jótállás megajánlott értéke a 12 hónapot nem éri el, 
úgy ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. 
Echocardiográf TEE vizsgálófejjel jellemzői / súlyszám: 110 
alszempontok 

Diagnosztikai monitor képátló / súlyszám: 10 
- Elvárt mértéke minimum 20 coll, amelyre ajánlatkérő 0 pontot ad, a 26 coll vagy kedvezőbb megajánlás-
ra ajánlatkérő egyaránt a maximális 7 pontot adja, a többire arányosan kevesebbet. 
A vizsgálat megkezdésekor lehetőség a paciens előző vizsgálatainak automatikus kikeresésére az adatbá-
zisból / súlyszám: 10 
- Amennyiben a megajánlott áru esetén biztosított a fenti feltétel, úgy a maximális 7 pontot kapja, 
amennyiben nem, úgy 0 pontot. 
Kép felkonvertálása egy gombnyomásra a teljes képernyőméretre 16:9 formátumban / súlyszám: 5 
- Amennyiben a megajánlott áru esetén biztosított a fenti feltétel, úgy a maximális 7 pontot kapja, 
amennyiben nem, úgy 0 pontot. 
A kimerevített és memóriából visszajátszott képeken állítható a 2D dinamikatartomány és erősítés / 
súlyszám: 10 
- Amennyiben a megajánlott áru esetén biztosított a fenti feltétel, úgy a maximális 7 pontot kapja, 
amennyiben nem, úgy 0 pontot. 
Color MAP-ek száma / súlyszám: 10 
- Elvárt mértéke minimum 8 darab, amelyre ajánlatkérő 0 pontot ad, a 20 darab vagy kedvezőbb meg-
ajánlásra ajánlatkérő egyaránt a maximális 7 pontot adja, a többire arányosan kevesebbet. 
Sebességméréskor a nyomásgradiens automatikus kijelzése / súlyszám: 10 
- Amennyiben a megajánlott áru esetén biztosított a fenti feltétel, úgy a maximális 7 pontot kapja, 
amennyiben nem, úgy 0 pontot. 
Phased Array transducer: kristályok száma / súlyszám: 10 
- Elvárt mértéke minimum 80 darab, amelyre ajánlatkérő 0 pontot ad, a 200 darab vagy kedvezőbb meg-
ajánlásra ajánlatkérő egyaránt a maximális 7 pontot adja, a többire arányosan kevesebbet. 
Phased Array transducer: Mátrix szerkezetű / súlyszám: 10 
- Amennyiben a megajánlott áru esetén biztosított a fenti feltétel, úgy a maximális 7 pontot kapja, 
amennyiben nem, úgy 0 pontot. 
Phased Array TEE transducer: kristályok száma / súlyszám: 10 
- Elvárt mértéke minimum 64 darab, amelyre ajánlatkérő 0 pontot ad, a 2000 darab vagy kedvezőbb 
megajánlásra ajánlatkérő egyaránt a maximális 7 pontot adja, a többire arányosan kevesebbet. 
Phased Array TEE transducer: Mátrix szerkezetű / súlyszám: 10 
- Amennyiben a megajánlott áru esetén biztosított a fenti feltétel, úgy a maximális 7 pontot kapja, 
amennyiben nem, úgy 0 pontot. 
Adattárolás / riport exportálása PDF formátumban / súlyszám: 5 
- Amennyiben a megajánlott áru esetén biztosított a fenti feltétel, úgy a maximális 7 pontot kapja, 
amennyiben nem, úgy 0 pontot. 
Szimultán triplex üzemmód (2D, Color Doppler, CW üzemmódok) / súlyszám: 10 
- Amennyiben a megajánlott áru esetén biztosított a fenti feltétel, úgy a maximális 7 pontot kapja, 
amennyiben nem, úgy 0 pontot. 

Urológiai UH készülék jellemzői / súlyszám: 105  
alszempontok: 

Diagnosztikai monitor képátló / súlyszám: 10 
- Elvárt mértéke minimum 20 coll, amelyre ajánlatkérő 0 pontot ad, a 26 coll vagy kedvezőbb megajánlás-
ra ajánlatkérő egyaránt a maximális 7 pontot adja, a többire arányosan kevesebbet. 
A vizsgálat megkezdésekor lehetőség a paciens előző vizsgálatainak automatikus kikeresésére az adatbá-
zisból / súlyszám: 10 
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- Amennyiben a megajánlott áru esetén biztosított a fenti feltétel, úgy a maximális 7 pontot kapja, 
amennyiben nem, úgy 0 pontot. 
Kép felkonvertálása egy gombnyomásra a teljes képernyőméretre 16:9 formátumban / súlyszám: 5 
- Amennyiben a megajánlott áru esetén biztosított a fenti feltétel, úgy a maximális 7 pontot kapja, 
amennyiben nem, úgy 0 pontot. 
A kimerevített és memóriából visszajátszott képeken állítható a 2D dinamikatartomány és erősítés / 
súlyszám: 10 
- Amennyiben a megajánlott áru esetén biztosított a fenti feltétel, úgy a maximális 7 pontot kapja, 
amennyiben nem, úgy 0 pontot. 
Color MAP-ek száma / súlyszám: 10 
- Elvárt mértéke minimum 8 darab, amelyre ajánlatkérő 0 pontot ad, a 20 darab vagy kedvezőbb meg-
ajánlásra ajánlatkérő egyaránt a maximális 7 pontot adja, a többire arányosan kevesebbet. 
Trapezoid képalkotás lineáris vizsgálófejjel / súlyszám: 10 
- Amennyiben a megajánlott áru esetén biztosított a fenti feltétel, úgy a maximális 7 pontot kapja, 
amennyiben nem, úgy 0 pontot. 
Strain elasztográfia / súlyszám: 10 
- Amennyiben a megajánlott áru esetén biztosított a fenti feltétel, úgy a maximális 7 pontot kapja, 
amennyiben nem, úgy 0 pontot. 
Automatikus Doppler spectrum burkológörbe rajzolás éló és kimerevített képen, automatikus PI és RI 
számítás / súlyszám: 10  
- Amennyiben a megajánlott áru esetén biztosított a fenti feltétel, úgy a maximális 7 pontot kapja, 
amennyiben nem, úgy 0 pontot. 
Konvex transducer kristályelemeinek száma / súlyszám: 10 
- Elvárt mértéke minimum 120 darab, amelyre ajánlatkérő 0 pontot ad, a 200 darab vagy kedvezőbb 
megajánlásra ajánlatkérő egyaránt a maximális 7 pontot adja, a többire arányosan kevesebbet. 
Lineáris transducer kristályelemeinek száma / súlyszám: 10 
- Elvárt mértéke minimum 120 darab, amelyre ajánlatkérő 0 pontot ad, a 200 darab vagy kedvezőbb 
megajánlásra ajánlatkérő egyaránt a maximális 7 pontot adja, a többire arányosan kevesebbet. 
Nem Dopplertechnikán alapuló áramlásmegjelenítési mód, mely nem irányfüggő / súlyszám: 10 
- Amennyiben a megajánlott áru esetén biztosított a fenti feltétel, úgy a maximális 7 pontot kapja, 
amennyiben nem, úgy 0 pontot. 

 
9. rész 
 Jótállás vállalásának mértéke / súlyszám: 10 

- Amennyiben a jótállásként megajánlott érték 36 hónapnál nagyobb, úgy azt ajánlatkérő többletként nem 
értékeli, vagyis az ilyen megajánlásokra ajánlatkérő egységesen 7 pontot ad. A jótállásként megajánlott ér-
ték nem lehet kevesebb 12 hónapnál. Amennyiben a jótállás megajánlott értéke a 12 hónapot nem éri el, 
úgy ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. 
Meglévő Fujifilm típusú endoszkópos toronyhoz 1 db Video-gasztroszkóp jellemzője (Flexibilis rész külső át-
mérője) / súlyszám 10  
- Elvárt mértéke maximum 9,2 mm (megengedett legnagyobb méret), amelyre ajánlatkérő 0 pontot ad, a 6 
mm vagy kedvezőbb megajánlásra ajánlatkérő egyaránt a maximális 7 pontot adja, a többire arányosan ke-
vesebbet. 
Meglévő Fujifilm típusú endoszkópos toronyhoz 1 db Video-duodenoscop jellemzője (Flexibilis rész külső 
átmérője) / súlyszám 10 
- Elvárt mértéke maximum 9,2 mm (megengedett legnagyobb méret), amelyre ajánlatkérő 0 pontot ad, a 6 
mm vagy kedvezőbb megajánlásra ajánlatkérő egyaránt a maximális 7 pontot adja, a többire arányosan ke-
vesebbet. 
 

10. rész 
 Jótállás vállalásának mértéke / súlyszám: 20 

- Amennyiben a jótállásként megajánlott érték 36 hónapnál nagyobb, úgy azt ajánlatkérő többletként nem 
értékeli, vagyis az ilyen megajánlásokra ajánlatkérő egységesen 7 pontot ad. A jótállásként megajánlott ér-
ték nem lehet kevesebb 12 hónapnál. Amennyiben a jótállás megajánlott értéke a 12 hónapot nem éri el, 
úgy ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. 
Olympus típusú endoszkópos toronyhoz 1 db Video-gasztroszkóp jellemzői / súlyszám: 20 
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alszempontok: 
A fényszűrő funkció optikai szűréssel valósul meg / súlyszám: 10 
- Amennyiben a megajánlott áru esetén biztosított a fenti feltétel, úgy a maximális 7 pontot kapja, 
amennyiben nem, úgy 0 pontot. 
Az endoszkóp vízhatlan csatlakozóval csatlakozik a videóendoszkópos toronyhoz / súlyszám: 10 
- Amennyiben a megajánlott áru esetén biztosított a fenti feltétel, úgy a maximális 7 pontot kapja, 
amennyiben nem, úgy 0 pontot. 

Olympus típusú endoszkópos toronyhoz 1 db Video-duodenoscop jellemzői / súlyszám: 20 
alszempontok: 

A fényszűrő funkció optikai szűréssel valósul meg / súlyszám: 10 
- Amennyiben a megajánlott áru esetén biztosított a fenti feltétel, úgy a maximális 7 pontot kapja, 
amennyiben nem, úgy 0 pontot. 
Az endoszkóp vízhatlan csatlakozóval csatlakozik a videóendoszkópos toronyhoz / súlyszám: 10 
- Amennyiben a megajánlott áru esetén biztosított a fenti feltétel, úgy a maximális 7 pontot kapja, 
amennyiben nem, úgy 0 pontot. 

 
11. rész 
 Jótállás vállalásának mértéke / súlyszám: 43 

- Amennyiben a jótállásként megajánlott érték 36 hónapnál nagyobb, úgy azt ajánlatkérő többletként nem 
értékeli, vagyis az ilyen megajánlásokra ajánlatkérő egységesen 7 pontot ad. A jótállásként megajánlott ér-
ték nem lehet kevesebb 12 hónapnál. Amennyiben a jótállás megajánlott értéke a 12 hónapot nem éri el, 
úgy ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. 
Gyermek video gasztroszkóp videoprocesszorral fényforrással / súlyszám: 45  
alszempontok: 

Videoprocesszor: elektronikus zoom / súlyszám: 10 
- Amennyiben a megajánlott áru esetén biztosított a fenti feltétel, úgy a maximális 7 pontot kapja, 
amennyiben nem, úgy 0 pontot. 
Videoprocesszor: Erezettség kiemelésére alkalmas rendszer fényszűrő funkció hullámhosszainak száma / 
súlyszám: 10 
- Elvárt mértéke minimum 1 darab, amelyre ajánlatkérő 0 pontot ad, az 5 darab vagy kedvezőbb meg-
ajánlásra ajánlatkérő egyaránt a maximális 7 pontot adja, a többire arányosan kevesebbet. 
Videoprocesszor: Közvetlen, integrált DICOM kapcsolat megléte és munkalista fogadása / súlyszám: 10 
- Amennyiben a megajánlott áru esetén biztosított a fenti feltétel, úgy a maximális 7 pontot kapja, 
amennyiben nem, úgy 0 pontot. 
Gasztroszkóp: munkacsatorna átmérő / súlyszám: 15 
- Elvárt mértéke minimum 2 mm, amelyre ajánlatkérő 0 pontot ad, a 3 mm vagy kedvezőbb megajánlásra 
ajánlatkérő egyaránt a maximális 7 pontot adja, a többire arányosan kevesebbet. 

Gasztroenterológiai orvosi kép és video rögzítő jellemzője (Tároló kapacitás) / súlyszám: 10 
- Elvárt mértéke minimum 200 GB, amelyre ajánlatkérő 0 pontot ad, az 1000 GB vagy kedvezőbb megajánlásra 
ajánlatkérő egyaránt a maximális 7 pontot adja, a többire arányosan kevesebbet. 

Nagynyomású öblítőpumpa jellemzője (A bélrendszerbe juttatott vizet melegíti a készülék) / súlyszám: 10 
- Amennyiben a megajánlott áru esetén biztosított a fenti feltétel, úgy a maximális 7 pontot kapja, amennyiben 

nem, úgy 0 pontot. 
CO2 inszufflátor jellemzője (A bélrendszerbe juttatott CO2 gázt melegíti a készülék) / súlyszám: 10 
- Amennyiben a megajánlott áru esetén biztosított a fenti feltétel, úgy a maximális 7 pontot kapja, amennyiben 

nem, úgy 0 pontot. 
Endoszkópos vizsgálóasztal jellemzője (Terhelhetőség) / súlyszám: 10 
- Elvárt mértéke minimum 160 kg, amelyre ajánlatkérő 0 pontot ad, a 200 kg vagy kedvezőbb megajánlásra 
ajánlatkérő egyaránt a maximális 7 pontot adja, a többire arányosan kevesebbet. 

 
Az egyes résszempontokon belül az ajánlatkérő részére legkedvezőbb ajánlat kapja a maximális hét pontot. A fenti 
módszer alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal megszorzásra, majd összeadásra kerülnek. A legtöbb pontot 
elérő ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányú ajánlatnak. Ajánlatkérő a számítás során kettő tizedes jegyig kerekít a 
matematikai kerekítés szabályai szerint. Amennyiben az egyes szempontoknál / alszempontoknál meghatározott 
elvárt minimum értéket nem éri el a magajánlás úgy az adott rész tekintetében ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73.§ (1) 
bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. 
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Abszolút értékelés módszerét alkalmazza ajánlatkérő az alábbi (al)szempontoknál: 

1. rész: 
EKG készülék jellemzői 
alszempont: 

Csatlakoztatható lézernyomtató  
ABPM rendszer jellemzői 
alszempontok 

1 hetes vérnyomásmérési mód 
Alvási és ébrenléti ciklusok automatikus felismerése beépített aktivitás szenzorral 

EKG holter rendszer jellemzői 
alszempontok 

Szívfrekvencia variabilitás idő- és frekvencia tartományban 
Adatexport PDF formátumban 
Bővíthető DICOM kommunikációs opcióval 

2. rész 
Dermatoscop jellemzője (100x-os optikai nagyítás)  

3. rész 
Kerato-refraktométer+cornea topográf jellemzői  

alszempontok: 
Könnyfilm stabilitást elemző rendszer  
Kombinált Scheimpflug kamera  

Non-kontakt tonometer jellemzői  
alszempontok: 
Gyors mérés funkció: 3db egymást követő mérés között max. 0.1 s eltelt idővel  
OM-08 készülékkel integrált kivitel 

Szemészeti UH készülék jellemzője (Lábpedál)  
4. rész 

NF vágó-koaguláló jellemzői 
alszempont: 

Micro funkció, mely kb. harmadára csökkenti a kimenő teljesítményt 
Mobil műtőlámpa jellemzői 
alszempontok: 
Rectoscop jellemzői 
alszempontok: 

Fényforrás típusa LED 
Beépített dokumentációs rendszer: video, kép, hang, teljes körű betegdokumentációs profil  

Hysteroscop jellemzői  
alszempontok: 

Fényforrás típusa LED  
Beépített dokumentációs rendszer: video, kép, hang, teljes körű betegdokumentációs profil  

Állítható magasságú vizsgáló ágy jellemzője (Terhelhetőség)  
Uroflowméter jellemzője (Betegadatbázis szoftver)  

5. rész 
Direkt digitális felvételi berendezés jellemzői  
alszempontok: 

Mobil detektor pixel méret  
Detektor víz és porállósága IP osztály besorolás szerint  
Az elkészült rtg kép automatikusan megjelenik a csőtartón levő kijelzőn is.  
Jelenlegi DRX rendszerrel való kompatibilitás  

7. rész 
Fül-orr-gégészeti vizsgáló-kezelő egység jellemzője [Kameramodul: automatikus képpontjavítás (Pixel error 
protection)]  

8. rész 
Echocardiográf TEE vizsgálófejjel jellemzői  
alszempontok 
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Diagnosztikai monitor képátló  
A vizsgálat megkezdésekor lehetőség a paciens előző vizsgálatainak automatikus kikeresésére az adatbá-
zisból  
Kép felkonvertálása egy gombnyomásra a teljes képernyőméretre 16:9 formátumban  
A kimerevített és memóriából visszajátszott képeken állítható a 2D dinamikatartomány és erősítés  
Color MAP-ek száma  
Sebességméréskor a nyomásgradiens automatikus kijelzése  
Phased Array transducer: Mátrix szerkezetű 
Phased Array TEE transducer: Mátrix szerkezetű 
Adattárolás / riport exportálása PDF formátumban 
Szimultán triplex üzemmód (2D, Color Doppler, CW üzemmódok) 

Urológiai UH készülék jellemzői 
alszempontok: 

A vizsgálat megkezdésekor lehetőség a paciens előző vizsgálatainak automatikus kikeresésére az adatbá-
zisból 
Kép felkonvertálása egy gombnyomásra a teljes képernyőméretre 16:9 formátumban  
A kimerevített és memóriából visszajátszott képeken állítható a 2D dinamikatartomány és erősítés 
Trapezoid képalkotás lineáris vizsgálófejjel 
Strain elasztográfia  
Automatikus Doppler spectrum burkológörbe rajzolás éló és kimerevített képen, automatikus PI és RI 
számítás 
Lineáris transducer kristályelemeinek száma 
Nem Dopplertechnikán alapuló áramlásmegjelenítési mód, mely nem irányfüggő  

10. rész 
Olympus típusú endoszkópos toronyhoz 1 db Video-gasztroszkóp jellemzői  
alszempontok: 

A fényszűrő funkció optikai szűréssel valósul meg  
Az endoszkóp vízhatlan csatlakozóval csatlakozik a videóendoszkópos toronyhoz  

Olympus típusú endoszkópos toronyhoz 1 db Video-duodenoscop jellemzői  
alszempontok: 

A fényszűrő funkció optikai szűréssel valósul meg  
Az endoszkóp vízhatlan csatlakozóval csatlakozik a videóendoszkópos toronyhoz  

11. rész 
Gyermek video gasztroszkóp videoprocesszorral fényforrással  
alszempontok: 

Videoprocesszor: elektronikus zoom  
Videoprocesszor: Közvetlen, integrált DICOM kapcsolat megléte és munkalista fogadása  

Nagynyomású öblítőpumpa jellemzője (A bélrendszerbe juttatott vizet melegíti a készülék)  
CO2 inszufflátor jellemzője (A bélrendszerbe juttatott CO2 gázt melegíti a készülék)  

 
Arányosítást alkalmaz ajánlatkérő az alábbi (al)szempontoknál: 
1. rész 

EKG készülék jellemzői  
alszempontok: 

Mintavételezési gyakoriság pacemaker spyke detektáláshoz csatornánként  
EKG felvételek tárolása belső memóriában  
Akkumulátor kapacitása  

ABPM rendszer jellemzői  
alszempont 

Vérnyomásmérés tárolása a memóriában  
EKG holter rendszer jellemzői  
alszempontok 

Recorder tömege elemmel vagy akkumulátorral  
Felvétel időtartama  
Recorder: mintavételezés gyakorisága pacemaker spike detektáláshoz  

4. rész 
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NF vágó-koaguláló jellemzői  
alszempontok: 

Monopoláris vágási teljesítmény  
Bipoláris koagulációs teljesítmény  

Mobil műtőlámpa jellemzői  
alszempontok: 

Színvisszaadási index  
Fényerő (1 m-nél)  
Megvilágítási mélység újrafókuszálás nélkül (L1+L2)  

Sebészeti kezelőasztal jellemzője (Terhelhetőség)  
Rectoscop jellemzői 
alszempont: 
Kamerafej fókusztávolság tartomány  
Állítható magasságú vizsgáló ágy jellemzője (Terhelhetőség)  
 

5. rész 
Direkt digitális felvételi berendezés jellemzői  
alszempontok: 

Mobil detektor pixel méret  
Érintőképernyős kijelző mérete a csőtartón  
Páciens asztal szélessége  

8. rész 
Echocardiográf TEE vizsgálófejjel jellemzői  
alszempontok 

Diagnosztikai monitor képátló  
Color MAP-ek száma  
Phased Array transducer: kristályok száma  
Phased Array TEE transducer: kristályok száma  

Urológiai UH készülék jellemzői  
alszempontok: 

Diagnosztikai monitor képátló  
Color MAP-ek száma  
Konvex transducer kristályelemeinek száma  
Lineáris transducer kristályelemeinek száma  

9. rész 
Meglévő Fujifilm típusú endoszkópos toronyhoz 1 db Video-gasztroszkóp jellemzője (Flexibilis rész külső át-
mérője)  
Meglévő Fujifilm típusú endoszkópos toronyhoz 1 db Video-duodenoscop jellemzője (Flexibilis rész külső 
átmérője)  

11. rész 
Gyermek video gasztroszkóp videoprocesszorral fényforrással  
alszempontok: 

Videoprocesszor: Erezettség kiemelésére alkalmas rendszer fényszűrő funkció hullámhosszainak száma  
Gasztroszkóp: munkacsatorna átmérő  

Gasztroenterológiai orvosi kép és video rögzítő jellemzője (Tároló kapacitás)  
Endoszkópos vizsgálóasztal jellemzője (Terhelhetőség)  
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