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I. FEJEZET - Útmutató az ajánlattevő részére

1.

Bevezetés, az eljárás általános feltételei

Az Ajánlatkérő nevében eljáró személynek jelen ajánlattételi dokumentáció (továbbiakban
dokumentáció) kiadásával az a célja, hogy a versenysemlegesség lehető legteljesebb
biztosításával lehetővé tegye az ajánlattevő részére a sikeres ajánlat elkészítését. Ezen cél
elérése érdekében a jelen dokumentáció - megfelelően csoportosítva, akár ismételve is tartalmazza azokat az adatokat és tényeket, amelyek elősegíthetik a sikeres ajánlat
elkészítését.

Az ajánlattevő ajánlata benyújtásával teljes egészében elfogadja a „2011. évi CVIII. törvény a
közbeszerzésekről” (továbbiakban Kbt.) előírásai szerint ezen közbeszerzési eljáráshoz
elkészített ajánlattételi felhívás és ajánlattételi dokumentáció (a továbbiakban együtt:
dokumentáció) összes feltételét az ajánlattétel kizárólagos alapjául.

2.

Kiegészítő tájékoztatás

Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet – a Kbt.
45. §-ában foglaltaknak megfelelően, figyelemmel a Kbt. 122. § (5) bekezdésére is – a
megfelelő ajánlattétel érdekében az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban
foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérő
nevében eljáró személytől (CHSH Dezső).

A kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérő a kérés beérkezését követően, az ajánlattételi
határidő lejárta előtt ésszerű időben adja meg.

A kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek csak akkor kell megadnia, ha a tájékoztatás
elkészítése és megküldése még az ajánlattételi határidő letelte előtt lehetséges. Az ajánlatkérő
– amennyiben úgy ítéli meg, hogy a későn érkezett kérdés megválaszolása a megfelelő
ajánlattételhez szükséges és a válaszadáshoz nem áll megfelelő idő rendelkezésre – akkor
élhet a Kbt. 45. § (4) bekezdésben foglaltak szerint az ajánlattételi határidő
meghosszabbításának lehetőségével.

A kiegészítő tájékoztatás kérést elektronikus úton (e-mail), szerkeszthető formában (pl.
Microsoft Office Word formátumban) kell az ajánlatkérő nevében eljáró személy részére
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megküldeni a következő címre: anita.mirko@chsh.hu, az elektronikus levél tárgyában
feltüntetve a következő szöveget: Kiegészítő tájékoztatás kérés.

A kiegészítő tájékoztatást az ajánlattevő írásban, e-mail útján kapja meg. A kiegészítő
tájékoztatás akkor minősül kézbesítettnek, amikor az ajánlattevő a kiegészítő tájékoztatást email útján megkapta.

Az ajánlattevő felelőssége, hogy a szervezeti egységén belül a kiegészítő tájékoztatás időben
az arra jogosulthoz kerüljön.

Egyebekben a kiegészítő tájékoztatás teljes terjedelmében megtekinthető és arról másolat
kérhető a CHSH Dezső és Társai Ügyvédi Iroda címén (1011 Budapest, Fő u. 14-18. VII.
emelet).

Az ajánlattevő köteles az ajánlatában külön nyilatkozatban feltüntetni, hogy az ajánlat
benyújtása során a kiegészítő tájékoztatásokat figyelembe vette (20. számú melléklet szerint).
Az ajánlatkérő által kibocsátott kiegészítő tájékoztatások a dokumentáció részévé válnak.

Az Ajánlatkérőt nem kötik a hivatalos kiegészítő tájékoztatásokon túl, akár szóban, akár
írásban közölt olyan magyarázatok és felvilágosítások, amelyeket alkalmazottai, vagy
képviselői illetéktelenül tettek meg az eljárás folyamán.

Ajánlatkérő helyszíni bejárást, illetve konzultációt nem tart.

3.

Teljesség és pontosság

Az ajánlattevő felelős azért, hogy ellenőrizze az iratok teljes átvételét.
Az ajánlatkérő semmilyen kifogást sem fogad el, amelynek indoka az, hogy az ajánlattevő
elmulasztotta az iratok valamely részének átvételét.

4.

Tartalomjegyzék

Az ajánlatot tartalomjegyzékkel (1. számú melléklet) ellátva kell benyújtani. A
tartalomjegyzékben az oldalak összegét is dokumentálni kell (összes oldalszám feltüntetése)
és cégszerűen alá kell írni.
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5.

A kizáró okok fenn nem állásának igazolása

Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
-

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-k) pontjainak
hatálya alá esik.

-

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésben
meghatározott kizáró okok fennállnak.

Igazolási mód:
-

Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-k) pontjaiban, valamint az
56. § (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állásáról csak nyilatkoznia kell (6.
számú melléklet);

-

A Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) pontját a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2. §
i) pont ib) alpontja és a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia (7. és
adott esetben 8. számú melléklet):
A Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében
o

az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem
jegyeznek szabályozott tőzsdén vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek;

o

ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi
CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja
szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének
bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani;

− Az ajánlattevő az ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy a szerződés teljesítéséhez
nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót, valamint az általa az alkalmasságának igazolására igénybe vett más
szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá (Kbt. 58.
§ (3) bekezdés).
− A gazdasági szereplőknek olyan nyilatkozatot kell csatolnia a kizáró okok tekintetében,
amely nem régebbi a közbeszerzési eljárás megindításának időpontjánál, azaz az
ajánlattételi felhívás megküldését követően került kiállításra.
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6.

Alkalmasság igazolása

Az ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívás 12./ pontjában meghatározottak szerint kell
igazolniuk alkalmasságukat.

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy
személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi
jellegétől függetlenül.

Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlattételi felhívás
vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket),
melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik (17.
számú melléklet).

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon
köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles az
általa biztosított kapacitás jellemzőinek megfelelően konkrétan nyilatkozni, hogy a szerződés
teljesítéséhez szükséges erőforrások ténylegesen rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt (19. számú melléklet; adott esetben 18. számú melléklet).

Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a következő
esetekben támaszkodhat:
a)

ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott
erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek
módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet
alvállalkozóként megjelölésre került, vagy

b)

ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési
beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlatkérő nyilatkozik arról, hogy milyen
módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság
igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának
felhasználását a szerződés teljesítése során, vagy

c)

a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során – az a) pontban foglalt esetektől
eltérően – akkor is, ha az adott alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor
ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak. Ebben az esetben az a
szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő az alkalmasság igazolásához felhasználja, a
7

Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő
teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért olyan kár
megtérítéséért. (18. számú melléklet)

7.

Az ajánlattétel nyelve

Az ajánlattételi felhívás 16./ pontjában foglaltak szerint.

8.

Ajánlattétel költségei

Az ajánlat elkészítésével, illetve benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az
ajánlattevőt terheli. Az ajánlattevőnek nincs joga semmilyen, a dokumentációban kifejezetten
megadott jogcímen kívül, egyéb – így különösen anyagi – igény érvényesítésére. A
közbeszerzési eljárás eredményes, vagy eredménytelen befejezésétől függetlenül az
ajánlatkérővel és az eljáróval szemben ezen költségekkel kapcsolatban semmilyen
követelésnek nincs helye.

Az ajánlatkérő kifejezetten nyilatkozik, hogy az ajánlat elkészítésével kapcsolatosan
semmiféle – esetleges jövőbeni – térítésre nem kötelezhető.

9.

Az ajánlat benyújtása, formai követelmények

Az ajánlattételi felhívás 24./ 10. pontjában előírt formai követelmények.
A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha
annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat postai
úton csak tértivevényes küldeményként nyújtható be. A benyújtás teljesítésének a küldemény
tényleges kézbesítése minősül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények
elvesztéséből, illetve késedelmes kézbesítéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.

A személyesen benyújtott ajánlat átvételét Ajánlatkérő a helyszínen írásban visszaigazolja.

Az ajánlat példányainak formai vagy tartalmi eltérése esetén az ajánlatkérő az eredeti
példányt tekinti hitelesnek, ez alapján kerül értékelésre az ajánlat. E rendelkezés azonban nem
mentesíti az ajánlattevőt az alól, hogy az ajánlatát ne az előírt példányszámban és formában,
illetve tartalmi és formai követelményeknek megfelelően nyújtsa be.

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 37. § (1)-(4) bekezdésében
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foglaltakra, amelyek szerint


Az e törvényben meghatározott határidők tekintetében a napokban, hónapokban
vagy években megállapított határidőbe vagy időtartamba (a továbbiakban együtt:
határidő) a kezdőnap nem számít bele. Kezdőnap az a nap, amelyre a határidő
megkezdésére okot adó cselekmény vagy egyéb körülmény esik.



A hónapokban vagy években megállapított határidő azon a napon jár le, amely
számánál fogva a kezdőnapot követő napnak megfelel; ha ez a nap a lejárat
hónapjában hiányzik, a hónap utolsó napján.



Ha a határidő utolsó napja nem munkanapra esik, a határidő csak az ezt követő
legközelebbi munkanapon jár le.



A hirdetményben (felhívásban) megjelölt határidő a hirdetmény (felhívás)
közvetlen megküldését követő napon kezdődik.

Az ajánlattételi határidő lejártát követően érkezett ajánlatot Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1)
bekezdés a) pontja alapján érvénytelennek tekinti.

A határidő után beérkezett ajánlat csomagolását az ajánlattevő személyének megállapítása
céljából az ajánlatkérő felbontja, amelyről külön jegyzőkönyvet vesz fel (Kbt. 61. § (3)
bekezdés), valamint a Kbt. 34. § (2) bekezdése szerint öt évig megőrzi.

Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat nem szolgáltatja vissza sem egészben, sem részeiben,
azokat nem bontja meg, az iratokat a Kbt. 34. § (2) bekezdése szerint kezeli.

10.

Az ajánlat átvétele

Az ajánlatot tartalmazó csomago(ka)t, az ajánlattételi határidő lejártáig munkanapokon
hétfőtől péntekig 9.00-15.00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 08.00 - 9.00
között lehet benyújtani a következő címen: Diákhitel Központ Zrt. (1027 Budapest, Kacsa
utca 15-23.)

A személyesen, vagy meghatalmazott útján beadott ajánlatot az átvevő érkezteti, az átvétel
pontos időpontját feljegyzi és egyúttal igazolja az átvétel tényét. Az ajánlat akkor minősül az
ajánlattételi határidőn belül beérkezettnek, ha az ajánlatot tartalmazó zárt és sértetlen csomag
legkésőbb az ajánlattételi felhívásban meghatározott határidő lejártáig a fent megjelölt helyen
– átvételi elismervénnyel dokumentáltan – az Ajánlatkérő birtokában van.
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Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos küldeményeknek az épület más helyiségében történő
leadásából, elirányításából, elvesztéséből és az esetlegesen ennek következtében fellépő
késedelemből eredő kockázat teljes mértékben az ajánlattevőt terheli.

Az Ajánlatkérő gondoskodik arról, hogy az átvétel időpontjától az ajánlat bontásáig a
csomag(ok)hoz illetéktelen ne férjen hozzá. Az ajánlat csomagolásának sértetlenségéről az
átvétel időpontjától kezdve a bontásig az Ajánlatkérő köteles gondoskodni.

11.

Az ajánlat felbontása

Ajánlatkérő az ajánlatot az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában az ajánlattételi
felhívás 17./ pontjában meghatározott időben és helyen bontja fel.

12.

Az ajánlat érvényességének vizsgálata

Az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az ajánlattevő érvényes-e.

Az ajánlat érvénytelen, ha (Kbt. 74. § (1) bekezdés)
a)

azt az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be;

b)

az ajánlattevő vagy alvállalkozója vagy az ajánlatban az alkalmasság igazolásában részt
vevő szervezet nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek [24. §];

c)

az ajánlattevőt vagy alvállalkozóját, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő
szervezetet az eljárásból kizárták;

d)

az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági
követelményeknek;

e)

egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban, valamint
a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve az ajánlatok ajánlatkérő
által előírt formai követelményeit;

Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az ajánlat érvénytelen, ha (Kbt. 74. § (2) bekezdés):
a)

aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz [69. §];

b)

lehetetlen vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékű, illetve kirívóan aránytalan
kötelezettségvállalást tartalmaz [70. §];

c)

az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő által előírt határidőre nem, vagy az
előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre.
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13.

Az ajánlattevő kizárása

Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, vagy alvállalkozót, vagy az
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki
a)

a kizáró okok (57–57. §) hatálya alá tartozik;

b)

részéről a kizáró ok (56–57. §) az eljárás során következett be.

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

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

b)

azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell
nemzeti elbánást nyújtani [2. § (5) bekezdése].

14.

Hiánypótlás, az ajánlat pontosítása

Az ajánlat elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlat megfelel-e
az ajánlattételi felhívásban, dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott
feltételeknek.

Az ajánlattételi felhívásban előírtaknak megfelelően kell megítélni az ajánlattevő szerződés
teljesítésére való alkalmasságát vagy alkalmatlanságát.

Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlat érvénytelen, és hogy van-e olyan
ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni.

Az Ajánlatkérő az ajánlattevő számára azonos feltételekkel a Kbt. 67. §-a szerint biztosítja a
hiánypótlás lehetőségét, valamint az ajánlatban található, nem egyértelmű kijelentések,
nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőtől felvilágosítást
kér.

15.

Ajánlat értékelése

Az ajánlat értékelése során az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az ajánlat megfelel-e az
ajánlattételi felhívásban, illetőleg a dokumentációban, valamint a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek.

Az ajánlattételi felhívásban előírtaknak megfelelően megítéli az ajánlattevő szerződés
teljesítésére való alkalmasságát vagy alkalmatlanságát.
11

Ajánlatkérő az érvényes ajánlatot „a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás” bírálati
szempont szerint értékeli.

A bírálat alapját a teljes nettó ajánlati ár képezi.

Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az Ajánlattevő semmilyen
formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot.

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának
eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához
szükségesek. A nettó árakat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos
költséget, függetlenül azok formájától és forrásától, pl. VÁM, különböző díjak és illetékek,
stb.

16.

Tárgyalás

Ajánlatkérő az ajánlat elbírálása körében tárgyalást tart az ajánlattételi felhívásban
részletezettek szerint (19./ pont).

17.

Kbt. 54. § (1) bekezdés szerinti tájékozódás

Ajánlatkérő előírja a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján, hogy az ajánlattevő tájékozódjon a
munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről,
amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.

A Kbt. 54. § (2) bekezdésben előírtaknak megfelelően az alábbiak szerint adja meg azoknak a
szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő
megfelelő tájékoztatást kaphat.

Nemzeti Munkaügyi Hivatal
Székhely: 1089Budapest,Kálváriatér7.
Postaicím: 1476 Budapest, Pf. 75.
Tel.: +36 13039300
Fax: +36 12104255
12

Web: www.munka.hu
E-mail: munka@lab.hu
18.

Alkalmazandó jogszabály

Az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a 2011. évi
CVIII. törvény a közbeszerzésekről és végrehajtási rendeletei az irányadók.
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II. FEJEZET - MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK,
FORMANYOMTATVÁNYOK

14

1. számú melléklet
Tartalomjegyzék1
(Igazolások, nyilatkozatok jegyzéke)
Oldalszám
Felolvasólap (2. számú melléklet)
Tartalomjegyzék (oldalszámokkal ellátva, az oldalak összege
dokumentálva, cégszerűen aláírva) (1. számú melléklet)
Ajánlattételi nyilatkozat (Kbt. 60. § (3) bekezdés szerint) (cégszerűen
aláírva), eredeti példány (3. számú melléklet)
Nyilatkozat a Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontjai szerint, cégszerűen
aláírva (4. számú melléklet)
Nyilatkozat
az
ajánlattevő
Kkvt.
szerinti
besorolásáról
a Kbt. 60. § (5) bekezdése szerint, cégszerűen aláírva (5. számú
melléklet)
Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okok tekintetében
Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okok fenn nem állásáról (6. számú
melléklet) (cégszerűen aláírva)
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja
tekintetében – cégszerűen aláírva (7. számú melléklet)
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja
tekintetében - cégszerűen aláírva (8. számú melléklet); opcionális - csak
a szabályozott tőzsdén nem jegyzett ajánlattevő tölti ki!
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 56. § (2) bekezdése tekintetében
cégszerűen aláírva (9. számú melléklet)
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 56. § (2) bekezdése tekintetében, a jogi
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek
megnevezéséről cégszerűen aláírva (10. számú melléklet) - opcionális
Ajánlattevő, alvállalkozó(k) és az alkalmasság igazolásában részt vevő más
szervezet(ek) egyéb igazolásai
Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy változásbejegyzési eljárás
folyamatban van-e vele szemben, cégszerűen aláírva (11. számú
melléklet)
Opcionális
Amennyiben
a
cégkivonattal
kapcsolatban
változásbejegyzési eljárás van folyamatban, a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelem és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által
megküldött igazolás, egyszerű másolati példányban.
A gazdasági szereplők vonatkozásában azon cégjegyzésre jogosult
személy(ek) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1)
bekezdés szerinti aláírási-mintáját, aki(k) az ajánlatot, illetve annak
valamely részét aláírták.

1

A tartalomjegyzéket a benyújtásra kerülő ajánlat tartalmának megfelelően aktualizálni kell!

15

Oldalszám
Opcionálisan: Amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges
nyilatkozatokat az ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és az
alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában
cégjegyzésre jogosult képviselőjének felhatalmazása alapján más
személy írja alá, akkor a cégjegyzésre jogosult személytől származó, a
meghatalmazott aláírását is tartalmazó legalább teljes bizonyító erejű
magánokiratba foglalt meghatalmazást.
Ajánlattevő igazolásai a pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolására
Az ajánlattételi felhívás III.2.2) P1) pontja saját vagy jogelődje előző
három lezárt üzleti évekre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti
beszámolójának mérleg és eredménykimutatás, valamint adott esetben
könyvvizsgálói jelentés részei - amennyiben az a céginformációs
szolgálat honlapján nem hozzáférhető az előző három lezárt üzleti évre
- feltéve, hogy az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja a
beszámoló közzétételét.
Az ajánlattételi felhívás III.2.2) P2) pontja alapján nyilatkozat a teljes
árbevételről, és a közbeszerzés tárgyából származó árbevételéről
cégszerűen aláírva (12. számú melléklet szerint)
Ajánlattevő igazolásai a műszaki, ill. szakmai alkalmasság igazolására
Az ajánlattételi felhívás III.2.3) M1) pontja szerinti nyilatkozat a
referenciákról – cégszerűen aláírva – a kért tartalommal (13. számú
melléklet)
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdés szerinti, a
szerződést kötő másik fél által adott igazolás a referenciákról (egyszerű
másolat) (14. számú melléklet)
Az ajánlattételi felhívás III.2.3) M2) pontja szerinti nyilatkozat a
szakemberekről – cégszerűen aláírva – a kért tartalommal (15. számú
melléklet)
Szakemberek saját kezűleg aláírt önéletrajza, úgy, hogy az önéletrajzból
egyértelműen derüljön ki az alkalmassági feltételként előírt, a
szakemberrel szemben támasztott követelményeknek való megfelelőség
(16. számú melléklet)
Végzettséget/képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolati
példányban.
Egyéb igazolások, dokumentumok
Opcionálisan, amennyiben az ajánlattevő bármely más szervezet
(személy) kapacitására támaszkodva felel meg az előírt alkalmassági
követelményeknek:
 Ajánlattevő nyilatkozata a más szervezet kapacitására történő
támaszkodásról (cégszerűen aláírva) (17. számú melléklet)
 A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozata a Kbt.
55. § (6) bekezdés c) pontja alapján (cégszerűen aláírva) (18.
számú melléklet)
 A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozata a Kbt.
55. § (5) bekezdése alapján (cégszerűen aláírva) (19. számú
melléklet)
Nyilatkozat a kiegészítő tájékoztatásokról (20. számú melléklet)
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Oldalszám
Egyéb iratok, nyilatkozatok, továbbá az ajánlattevő által fontosnak
tartott dokumentumok
Az ajánlat ..… folyamatosan számozott oldalt tartalmaz.
Kelt:
………………………………
cégszerű aláírás
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(2. számú melléklet)
Felolvasólap
„A HALLGATÓI HITELRENDSZER MŰKÖDÉSÉT TÁMOGATÓ INTEGRÁLT INFORMATIKAI
RENDSZER (BOSS) TOVÁBBFEJLESZTÉSE AZ 1/2012 (I. 20.) KORM. RENDELET
MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 293/2014. (XI. 26.) KORMÁNYRENDELETBEN ELŐÍRTAKBÓL
KÖVETKEZŐ FOLYAMAT-, FELADAT- ÉS FUNKCIÓVÁLTOZÁSOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA”
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:
Ajánlattevő cégjegyzékszáma:
Ajánlattevő adószáma:
Kapcsolattartó személy neve:
Kapcsolattartó személy postacíme:
Kapcsolattartó személy telefonszáma:
Kapcsolattartó személy telefax száma:
Kapcsolattartó személy e-mail címe:
Tárgyalásra

jogosult

személy

neve,

beosztása:
Nettó ajánlati ár (Ft)

Kelt:
………………..………………………………
cégszerű aláírás
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(3. számú melléklet)
Ajánlattételi nyilatkozat
„A HALLGATÓI HITELRENDSZER MŰKÖDÉSÉT TÁMOGATÓ INTEGRÁLT INFORMATIKAI
RENDSZER (BOSS) TOVÁBBFEJLESZTÉSE AZ 1/2012 (I. 20.) KORM. RENDELET
MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 293/2014. (XI. 26.) KORMÁNYRENDELETBEN ELŐÍRTAKBÓL
KÖVETKEZŐ FOLYAMAT-, FELADAT- ÉS FUNKCIÓVÁLTOZÁSOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA”

Alulírott …………………….. társaság (ajánlattevő), melyet képvisel:
……………………………
az alábbi nyilatkozatot tesszük:

1.

Az Ajánlattételi felhívásban és a Dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi
követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után, a Kbt. 60. § (3)
bekezdésének foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentjük, hogy az Ajánlattételi
felhívásban és a Dokumentációban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük
és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk.
2. Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy az Ajánlattételi Dokumentáció 21. számú
melléklete szerinti szerződésben rögzített, a tárgyi feladat ellátásával összefüggő
kötelezettségeinket maradéktalanul teljesítjük az ajánlatunkban rögzítettek és a
tárgyaláso(k)on elhangzottak szerint.
3. Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van a
Dokumentációval vagy azok bármely feltételével, akkor az ajánlatunk érvénytelen.
4. Elfogadjuk a Dokumentációban lévő szerződéses feltételeket a szerződéskötés alapjául.
5. Elfogadjuk, hogy ajánlatunkat érvénytelennek nyilvánítják, ha fennállnak a Kbt.-ben
meghatározott összeférhetetlenségi követelmények. Elfogadjuk, hogy ajánlatunkat
érvénytelennek nyilvánítják, ha olyan szakértőket javasolunk, akik részt vettek jelen
közbeszerzési eljárás előkészítésében vagy más szakaszában, vagy ilyen személyt vagy
szervezetet alkalmaztunk tanácsadóként ajánlatunk elkészítésekor, továbbá amennyiben
akár társaságunkkal, alvállalkozóinkkal vagy az alkalmazott szakemberekkel szemben
fennállnak a Kbt. 24. §-ban részletezett körülmények.
6. Tudomásul vesszük, hogy amennyiben, mint nyertes Ajánlattevők szerződést kötünk,
kötelesek vagyunk azokat a szakembereket a szerződés teljesítése során rendelkezésre
bocsátani, akiket jelen ajánlatunkban megneveztünk, tekintettel arra, hogy ez a
kötelezettségünk szerződéskötési feltételnek minősül.
7. Tudomásul vesszük, hogy Önök a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást nyújtó
ajánlattevő ajánlatát kívánják kiválasztani.
8. Tudomásul vesszük, hogy a dokumentáció adatait csak az ajánlattételhez hasznosíthatjuk,
más célra történő felhasználása tilos.
9. Vállaljuk, hogy ajánlatunkat a tárgyalás(ok) befejezésétől/végleges ajánlat megtételétől
számítva legalább 30 napig fenntartjuk. Tudomásul vesszük, hogy ajánlatunkat ezen
ajánlati kötöttség időtartama alatt nem változtathatjuk meg.
10. Nyilatkozunk a Kbt. 54. § (1) bekezdés alapján, hogy tájékozódtunk a munkavállalók
védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a
teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelnünk.
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11. Kijelentem, hogy az eljárás során, ajánlatunkban illetve a későbbiekben a
hiánypótlásainkban becsatolt fordítás(ok) tartalma mindenben megfelel az eredeti
szövegnek, annak tartalmáért felelősséget vállalok.
12. Kijelentem, hogy a fent említett közbeszerzési eljárásban elektronikus formában
benyújtott ajánlat (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf fájl) teljes mértékben
megegyezik a papír alapon benyújtott (eredeti) ajánlattal.
13. Kijelentjük, hogy jelen ajánlat részét képező valamennyi dokumentum tartalma megfelel
a valóságnak, azok tartalmáért felelősséget vállalunk.
Kelt:
………………..………………………………
cégszerű aláírás2

2

Eredeti példányban benyújtandó.
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(4. számú melléklet)
Nyilatkozat a Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontjai tekintetében
„A HALLGATÓI HITELRENDSZER MŰKÖDÉSÉT TÁMOGATÓ INTEGRÁLT INFORMATIKAI
RENDSZER (BOSS) TOVÁBBFEJLESZTÉSE AZ 1/2012 (I. 20.) KORM. RENDELET
MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 293/2014. (XI. 26.) KORMÁNYRENDELETBEN ELŐÍRTAKBÓL
KÖVETKEZŐ FOLYAMAT-, FELADAT- ÉS FUNKCIÓVÁLTOZÁSOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA”
Alulírott
………………..………………………………
(név),
mint
a(z)
………………..……………………………… cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 40. §
(1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alábbiakról nyilatkozom:
1. Nyilatkozunk a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontja alapján, hogy a közbeszerzés tárgyának
alábbiakban meghatározott részeivel összefüggésben a teljesítéséhez alvállalkozót
igénybe veszünk / nem veszünk igénybe3:
A közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót vesz igénybe4

2. Nyilatkozunk a Kbt. 40. § (1) bekezdés b) pontja alapján, hogy a fenti részek tekintetében
a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozók az alábbiak lesznek5:
Az ajánlattevő által a
szerződés teljesítéséhez a
közbeszerzés értékének
tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó neve
és címe

A közbeszerzésnek az a
százalékos aránya6,
amelynek teljesítésében a
megjelölt alvállalkozó(k)
közre fog(nak) működni

A közbeszerzésnek az a
része (részei), amelynek
teljesítéséhez az
ajánlattevő az
alvállalkozót igénybe
veszi

Kelt:
………………..………………………………
cégszerű aláírás

3

Nem kívánt rész törlendő!
A táblázatot csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe
venni.
5
Csak akkor kell kitölteni, ha az 1. pontban azt nyilatkozat, hogy igénybe vesz alvállalkozót.
6
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben az alvállalkozó a közbeszerzés értékének huszonöt
százalékát meghaladó mértékben fog részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak
minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen.
4
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(5. számú melléklet)
Nyilatkozat az ajánlattevő Kkvt. szerinti besorolásáról
a Kbt. 60. § (5) bekezdése szerint
„A HALLGATÓI HITELRENDSZER MŰKÖDÉSÉT TÁMOGATÓ INTEGRÁLT INFORMATIKAI
RENDSZER (BOSS) TOVÁBBFEJLESZTÉSE AZ 1/2012 (I. 20.) KORM. RENDELET
MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 293/2014. (XI. 26.) KORMÁNYRENDELETBEN ELŐÍRTAKBÓL
KÖVETKEZŐ FOLYAMAT-, FELADAT- ÉS FUNKCIÓVÁLTOZÁSOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA”
Alulírott ………………..……………………………… társaság (ajánlattevő), melyet
képvisel: ………………..……………………………… nyilatkozom, hogy a kis- és
középvállalkozásról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (Kkvt.) 3. § 7 szerint vállalkozásunk
besorolása a következő:
(jelölje X-el)
középvállalkozás
kisvállalkozás
mikrovállalkozás
nem tartozunk a Kkvt. besorolás alá

Kelt:
………………..………………………………
cégszerű aláírás

7

3. §
(1) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió
eurónak megfelelő forintösszeg.
(2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
(3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
(4) Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni
részesedése - tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot
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(6. számú melléklet)
Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okok fenn nem állásáról
„A HALLGATÓI HITELRENDSZER MŰKÖDÉSÉT TÁMOGATÓ INTEGRÁLT INFORMATIKAI
RENDSZER (BOSS) TOVÁBBFEJLESZTÉSE AZ 1/2012 (I. 20.) KORM. RENDELET
MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 293/2014. (XI. 26.) KORMÁNYRENDELETBEN ELŐÍRTAKBÓL
KÖVETKEZŐ FOLYAMAT-, FELADAT- ÉS FUNKCIÓVÁLTOZÁSOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA”
Alulírott ………………..……………………………… társaság, mint ajánlattevő melyet
képvisel: ………………..………………………………
az alábbi nyilatkozatot tesszük:
Nem állnak fenn velünk szemben a Közbeszerzési Törvényben foglalt alábbi kizáró okok,
mely szerint nem lehet ajánlattevő / közös ajánlattevő8, aki:
56. § (1) bekezdés:
a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági
végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték,
vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban,
vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben
megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok
alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható
büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g)
pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az
ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;
d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje
alatt;
e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti
ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot
szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen
megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig;
g) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása
esetén a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV.
törvény 7/A. §-a alapján két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási vagy
annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és a központi
költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy az idegenrendészeti hatóság által a
harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény
szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;
h) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV.
törvény szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben
történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen
kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi
8

Nem kívánt rész törlendő!
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érdekeinek megsértése vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve a Büntető
Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII. Fejezetében meghatározott
korrupciós bűncselekmények, bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény
bűnszervezetben történő elkövetését is -, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési
csalás vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve személyes joga szerinti hasonló
bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági
ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem
mentesült;
i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött
szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából
fakadó) két éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági
határozatban megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen
határozatban megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy
az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett;
j) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis
adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát
veszélyezteti;
k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:
ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik
adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye
van, vagy
kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége
szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adóvisszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az
adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek
nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe
útján fogja teljesíteni a közbeszerzési szerződést és a fióktelepnek betudható
jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem,
kc) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi
CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető.
Nyilatkozunk - a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerint -, hogy a szerződés teljesítéséhez nem
veszünk igénybe a Kbt. 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az
általunk az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet sem tartozik az 56. § szerinti
kizáró okok hatálya alá.
Kelt:
………………..………………………………
cégszerű aláírás
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(7. számú melléklet)
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 56. § (1) bekezdés
k) pont kc) alpontja tekintetében
„A HALLGATÓI HITELRENDSZER MŰKÖDÉSÉT TÁMOGATÓ INTEGRÁLT INFORMATIKAI
RENDSZER (BOSS) TOVÁBBFEJLESZTÉSE AZ 1/2012 (I. 20.) KORM. RENDELET
MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 293/2014. (XI. 26.) KORMÁNYRENDELETBEN ELŐÍRTAKBÓL
KÖVETKEZŐ FOLYAMAT-, FELADAT- ÉS FUNKCIÓVÁLTOZÁSOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA”
1. Alulírott
………………..……………………
(képviseli:
9
………………..……………………) mint ajánlattevő / közös ajánlattevő nyilatkozom,
hogy társaságunk, olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott
tőzsdén.

Kelt:
………………………………
cégszerű aláírás

2. Alulírott
………………..……………………
(képviseli:
10
………………..……………………) mint ajánlattevő / közös ajánlattevő nyilatkozom,
hogy társaságunk, olyan társaságnak minősül, melyet szabályozott tőzsdén jegyeznek.

Kelt:
………………………………
cégszerű aláírás

Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) vagy az 1. pont, vagy a 2. pont szerinti nyilatkozatot
kell megtennie, a cég valós adati alapján!
Amennyiben ajánlattevő (közös ajánlattevő) az 1. pont szerint nyilatkozik, a 8. számú
melléklet szerint is nyilatkoznia kell.
Amennyiben ajánlattevő (közös ajánlattevő) a 2. pont szerint nyilatkozik, a 8. számú melléklet
szerint nem kell nyilatkoznia.

9

Nem kívánt rész törlendő!
Nem kívánt rész törlendő!

10
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(8. számú melléklet)
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 56. § (1) bekezdés
k) pont kc) alpontja tekintetében11
„A HALLGATÓI HITELRENDSZER MŰKÖDÉSÉT TÁMOGATÓ INTEGRÁLT INFORMATIKAI
RENDSZER (BOSS) TOVÁBBFEJLESZTÉSE AZ 1/2012 (I. 20.) KORM. RENDELET
MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 293/2014. (XI. 26.) KORMÁNYRENDELETBEN ELŐÍRTAKBÓL
KÖVETKEZŐ FOLYAMAT-, FELADAT- ÉS FUNKCIÓVÁLTOZÁSOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA”
1. Alulírott
………………..……………………
(képviseli:
12
………………..……………………) mint ajánlattevő / közös ajánlattevő nyilatkozom,
hogy társaságunk olyan társaság, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, és
amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja13 szerint definiált
valamennyi tényleges tulajdonosa megismerhető.
Valamennyi tényleges tulajdonos neve

Valamennyi tényleges tulajdonos
állandó lakóhelye

Kelt:
………………………………
cégszerű aláírás

11

Opcionális – csak a szabályozott tőzsdén nem jegyzett ajánlattevő tölti ki!
Nem kívánt rész törlendő!
13
2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja:
r) tényleges tulajdonos:
ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben
közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4)
bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt
százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a
szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű
nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,
rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a
Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,
rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak,
rd) alapítványok esetében az a természetes személy,
1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő
kedvezményezetteket már meghatározták,
2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem
határozták meg, vagy
3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának
legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá
re) az ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője;
12
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2.

14

Alulírott
………………..………………
(képviseli:
………………..……………………) mint ajánlattevő / közös ajánlattevő 15
nyilatkozom, hogy társaságunk olyan társaság, amelyet nem jegyeznek szabályozott
tőzsdén, és amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § ra)-rb) pontja szerinti
tényleges tulajdonos hiányában az re) pont szerint tényleges tulajdonosunknak a vezető
tisztségviselő(k) tekintendő(ek), aki(k)nek nevét és állandó lakóhelyét az alábbiakban
adjuk meg:
Neve

Állandó lakóhelye

Kelt:
………………………………
cégszerű aláírás

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

14

Abban az esetben töltendő ki, amennyiben a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § ra), illetve rb) pont szerinti tényleges tulajdonosa az
adott szervezetnek nincs.
15
Nem kívánt rész törlendő!
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(9. számú melléklet)
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 56. § (2) bekezdése tekintetében
„A HALLGATÓI HITELRENDSZER MŰKÖDÉSÉT TÁMOGATÓ INTEGRÁLT INFORMATIKAI
RENDSZER (BOSS) TOVÁBBFEJLESZTÉSE AZ 1/2012 (I. 20.) KORM. RENDELET
MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 293/2014. (XI. 26.) KORMÁNYRENDELETBEN ELŐÍRTAKBÓL
KÖVETKEZŐ FOLYAMAT-, FELADAT- ÉS FUNKCIÓVÁLTOZÁSOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA”
Alulírott ………………..……………………………… társaság, mint ajánlattevő / közös
ajánlattevő16 melyet képvisel: ………………..………………………………
az alábbi nyilatkozatot tesszük:
a)

van olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet

b)

nincs olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,

amely társaságunkban közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy
szavazati joggal rendelkezik.
Kelt:
………………………………
cégszerű aláírás

Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) vagy az „a)” pont, vagy a „b)” pont szerinti
nyilatkozatot kell megtennie, a cég valós adati alapján. Nem kívánt rész törlendő!
Amennyiben ajánlattevő (közös ajánlattevő) az „a)” pont szerint nyilatkozik, a 10. számú
melléklet szerint is nyilatkoznia kell.
Amennyiben ajánlattevő (közös ajánlattevő) a „b)”pont szerint nyilatkozik, a 10. számú
melléklet szerint nem kell nyilatkoznia.

16

Nem kívánt rész törlendő!
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(10. számú melléklet)
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 56. § (2) bekezdése tekintetében, a jogi személy vagy
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek megnevezéséről17
„A HALLGATÓI HITELRENDSZER MŰKÖDÉSÉT TÁMOGATÓ INTEGRÁLT INFORMATIKAI
RENDSZER (BOSS) TOVÁBBFEJLESZTÉSE AZ 1/2012 (I. 20.) KORM. RENDELET
MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 293/2014. (XI. 26.) KORMÁNYRENDELETBEN ELŐÍRTAKBÓL
KÖVETKEZŐ FOLYAMAT-, FELADAT- ÉS FUNKCIÓVÁLTOZÁSOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA”

Alulírott ………………..……………………………… társaság , mint ajánlattevő / közös
ajánlattevő18 melyet képvisel: ………………..………………………………
az alábbi nyilatkozatot tesszük:
Az alábbiakban nevezem meg, az olyan jogi személyt vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetet, amely társaságunkban közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni
résszel vagy szavazati joggal rendelkezik:
Jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet megnevezése

Nyilatkozunk továbbá hogy a fent megnevezett jogi személy(ek) vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet(ek)el szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében hivatkozott kizáró okok nem
állnak fenn.
Kelt:

………………………………
cégszerű aláírás

17

Opcionális – csak akkor kell kitölteni ha van olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet amely az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni
résszel vagy szavazati joggal rendelkezik.
18
Nem kívánt rész törlendő!
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(11. számú melléklet)
Nyilatkozat változásbejegyzési eljárásról
„A HALLGATÓI HITELRENDSZER MŰKÖDÉSÉT TÁMOGATÓ INTEGRÁLT INFORMATIKAI
RENDSZER (BOSS) TOVÁBBFEJLESZTÉSE AZ 1/2012 (I. 20.) KORM. RENDELET
MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 293/2014. (XI. 26.) KORMÁNYRENDELETBEN ELŐÍRTAKBÓL
KÖVETKEZŐ FOLYAMAT-, FELADAT- ÉS FUNKCIÓVÁLTOZÁSOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA”

Alulírott ………………..……………………………… társaság , mint ajánlattevő / közös
ajánlattevő19 melyet képvisel: ………………..………………………………
n y i l a t k o z o m, hogy
a) változásbejegyzési eljárás társaságunkkal szemben nincs folyamatban.
b) társaságunkkal szemben változásbejegyzési eljárás van folyamatban, melyre vonatkozóan
csatoljuk a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak
érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást egyszerű másolati példányban.
Kelt:

………………………………
cégszerű aláírás
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) vagy az „a)” pont, vagy a „b)” pont szerinti
nyilatkozatot kell megtennie, a cég valós adati alapján. Nem kívánt rész törlendő!

19

Nem kívánt rész törlendő!
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(12. számú melléklet)
Nyilatkozat nettó árbevételről
„A HALLGATÓI HITELRENDSZER MŰKÖDÉSÉT TÁMOGATÓ INTEGRÁLT INFORMATIKAI
RENDSZER (BOSS) TOVÁBBFEJLESZTÉSE AZ 1/2012 (I. 20.) KORM. RENDELET
MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 293/2014. (XI. 26.) KORMÁNYRENDELETBEN ELŐÍRTAKBÓL
KÖVETKEZŐ FOLYAMAT-, FELADAT- ÉS FUNKCIÓVÁLTOZÁSOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA”
Alulírott ………………..…………………… (képviseli: ………………..……………………)
mint ajánlattevő - a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontjában
foglaltaknak megfelelően - kijelentem, hogy az előző három üzleti évben (2011. – 2013. év)
teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételünk, valamint a közbeszerzés
tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételünk az alábbiak
szerint alakult:

P1) alkalmassági feltétel

2011. év

2012. év

2013. év

(2011 –
2013. év)
átlaga

Teljes - általános forgalmi adó
nélkül számított - árbevétel

Közbeszerzés
tárgyából
származó (szoftverfejlesztés) általános forgalmi adó nélkül
számított - árbevételünk

Kelt:
………………..………………………………
cégszerű aláírás
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(13. számú melléklet)
Nyilatkozat referenciákról
„A HALLGATÓI HITELRENDSZER MŰKÖDÉSÉT TÁMOGATÓ INTEGRÁLT INFORMATIKAI RENDSZER (BOSS) TOVÁBBFEJLESZTÉSE AZ 1/2012 (I.
20.) KORM. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 293/2014. (XI. 26.) KORMÁNYRENDELETBEN ELŐÍRTAKBÓL KÖVETKEZŐ FOLYAMAT-,
FELADAT- ÉS FUNKCIÓVÁLTOZÁSOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA”
Alulírott ………………..………. (képviseli: …………………………………….) mint ajánlattevő a dokumentációban foglalt valamennyi formai
és tartalmi követelmény, utasítás és kikötés gondos áttekintése után - a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés a) pontjában
foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 évben végzett referenciamunká(i)nk, az
alábbi(ak) volt(ak):
M1) alkalmassági feltétel igazolása:
legalább 2 db, olyan referenciával, amely referenciák egyenként hitelintézetek, és/vagy biztosítók, és/vagy pénzügyi vállalkozások,
és/vagy befektetési szolgáltatók működését támogató - legalább 1 évig folyamatosan működött vagy folyamatosan működő pénzintézeti informatikai rendszer tervezésére, fejlesztésére vagy karbantartására vonatkoztak, legalább 30 belső felhasználóval
rendelkezett és a referenciák értéke elérte egyenként a legalább nettó 30 millió Ft-ot.
teljesítés ideje (év, hónap), helye
az ellenszolgáltatás nettó összege,
1.

az elvégzett munkák felsorolása (szolgáltatás tárgya)
a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve
és telefonszáma,
nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e
teljesítés ideje (év, hónap),

2.
az ellenszolgáltatás nettó összege,
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legalább 2 db, olyan referenciával, amely referenciák egyenként hitelintézetek, és/vagy biztosítók, és/vagy pénzügyi vállalkozások,
és/vagy befektetési szolgáltatók működését támogató - legalább 1 évig folyamatosan működött vagy folyamatosan működő pénzintézeti informatikai rendszer tervezésére, fejlesztésére vagy karbantartására vonatkoztak, legalább 30 belső felhasználóval
rendelkezett és a referenciák értéke elérte egyenként a legalább nettó 30 millió Ft-ot.
az elvégzett munkák felsorolása (szolgáltatás tárgya)
a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve
és telefonszáma,
nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e
(a táblázat szükség esetén ismételhető)

Kelt:
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………………………………
cégszerű aláírás

(14. számú melléklet)
Referenciaigazolás
(minta)

Alulírott ……….... mint a ……………20 cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom,
hogy társaságunk és a(z)……………21 között vállalkozási szerződés jött létre.
A szolgáltatás tárgya:
Az elvégzett munkák felsorolása22:

Az ellenszolgáltatás nettó összege:

A szerződés teljesítésének helye és ideje:

A referenciaigazolást kiadó neve, elérhetősége (telefonszáma):

Ezúton igazolom, hogy a(z) ……………………………………………………..
teljesítést az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően látta el.

23

a

Jelen igazolást közbeszerzési eljárásban való jelentkezés céljából adom ki.
Kelt:
………………………………
cégszerű aláírás

20

Referenciát adó cég neve és székhelye
Ajánlattevő / kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet cég neve és székhelye.
22
Az elvégzett munkákat úgy kell megadni, hogy abból egyértelműen kiderüljön az adott alkalmassági
feltételnek történő megfelelés, vagyis tartalmazzon minden olyan elemet, amelyet az adott alkalmassági
feltétel kötelezően előír.
23
Ajánlattevő / kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet cég neve.
21

(15. számú melléklet)
Nyilatkozat szakemberekről
„A HALLGATÓI HITELRENDSZER MŰKÖDÉSÉT TÁMOGATÓ INTEGRÁLT INFORMATIKAI RENDSZER (BOSS) TOVÁBBFEJLESZTÉSE AZ 1/2012 (I. 20.)
KORM. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 293/2014. (XI. 26.) KORMÁNYRENDELETBEN ELŐÍRTAKBÓL KÖVETKEZŐ FOLYAMAT-, FELADAT- ÉS
FUNKCIÓVÁLTOZÁSOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA”
Alulírott …………………………… (képviseli: ………………..…………………) mint ajánlattevő / kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet24 az
Ajánlattételi felhívásban és dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás és kikötés gondos áttekintése után, a 310/2011.
(XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés d) pontjában foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy a szerződés teljesítésébe az alábbi szakember(eke)t
kívánjuk bevonni:
Alkalmassági feltétel
M2)
1 fő rendszerszervező, aki tárgyalási
szintű magyar nyelvtudással, felsőfokú
végzettséggel, legalább 5 éves,
Progress adatbázison futó rendszerek
fejlesztésében, adaptálásában szerzett
rendszerszervezési
tapasztalattal
rendelkezik,
2 fő szoftverfejlesztő, akik tárgyalási
szintű magyar nyelvtudással, felsőfokú
végzettséggel, és legalább 3 éves
szoftverfejlesztési
gyakorlattal
rendelkeznek Progress adatbázison
futó
alkalmazói
rendszer
fejlesztésének területen,
24

Szakember neve

Képzettség/végzettség

Szakmai tapasztalat25

Nyelvtudás

Nem kívánt rész törlendő!
A szakmai tapasztalatot úgy kell megadni, hogy abból egyértelműen kiderüljön az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelés, vagyis tartalmazzon minden olyan elemet,
amelyet az adott alkalmassági feltétel kötelezően előír.

25

A szakemberek között az átfedés nem megengedett, tehát min. 3 szakember bemutatása kötelező.
Kelt:
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………………………………
cégszerű aláírás

(16. számú melléklet)
Szakmai önéletrajz
(minta)26
15. számú melléklet szerinti sorszám: …
SZEMÉLYES ADATOK
Név:
Születési idő:
Állampolgárság:
ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK
(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Mettől meddig (év)
Intézmény megnevezése
Végzettség és szakirány

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK
(Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Mettől meddig (év, hónap)
Munkahely megnevezése
Betöltött munkakör

JELENTŐSEBB, A KÖZBESZERZÉS TÁRGYÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ KORÁBBI
MUNKÁK, TAPASZTALATOK, ISMERTETÉSE
(Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Korábbi projektek ismertetése, időpontjai,
Ellátott funkciók és feladatok, kifejtett
mettől meddig (év)
tevékenység bemutatása

Magyar nyelv

26

NYELVISMERET
(gyenge / közepes / jó / kiváló / anyanyelv)
Beszéd
Olvasás

Írás

Az önéletrajzból egyértelműen ki kell derülnie az alkalmassági feltételként előírt, a szakemberrel szemben
támasztott követelményeknek való megfelelőségnek.
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Idegen nyelvek

Beszéd

Olvasás

Írás

EGYÉB
Szakmai testületi tagság:
Egyéb képzettség (pl. számítógépes ismeretek, vezető engedély, stb.):
Egyéb, Ön által fontosnak tartott adat:

Kelt:
………………………………
szakember saját kezű aláírása
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(17. számú melléklet)
Nyilatkozat a Kbt. 55. § (5) bekezdés tekintetében
„A HALLGATÓI HITELRENDSZER MŰKÖDÉSÉT TÁMOGATÓ INTEGRÁLT INFORMATIKAI
RENDSZER (BOSS) TOVÁBBFEJLESZTÉSE AZ 1/2012 (I. 20.) KORM. RENDELET
MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 293/2014. (XI. 26.) KORMÁNYRENDELETBEN ELŐÍRTAKBÓL
KÖVETKEZŐ FOLYAMAT-, FELADAT- ÉS FUNKCIÓVÁLTOZÁSOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA”
Alulírott ………………..…… (név), mint a(z) ………………..…… cégjegyzésre jogosult
képviselője - a Kbt. 55. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – nyilatkozom, hogy az
előírt alkalmassági követelményeknek történő megfeleléshez más szervezet(ek) (vagy
személy(ek)) kapacitásaira támaszkodunk / nem támaszkodunk.27
Az ajánlattételi felhívás vonatkozó
pontja, azon alkalmassági minimum
követelmény megjelölése, melynek
történő megfelelés igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira
támaszkodik
P1) alkalmassági feltétel
(beszámoló)
P2) alkalmassági feltétel
(árbevétel)
M1) alkalmassági feltétel
(referencia)
M1) alkalmassági feltétel
(szakember)

Az ajánlattevő részére kapacitást nyújtó
szervezet neve, székhelye28

***
Továbbá nyilatkozunk a Kbt. 55. § (6) pontja alapján, hogy az alkalmasság igazolása során a
Kbt. 55. § (5) bekezdés szerint már szervezet kapacitására az alábbiak szerint támaszkodunk:
a) Nyilatkozunk, hogy az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által
rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogjuk
venni és ennek módjáról az alábbiak szerint nyilatkozunk (ilyen nyilatkozatnak tekintendő az
is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került):
Az alkalmasság igazolásakor bemutatott más szervezet által rendelkezésre
bocsátott erőforrások szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe vételének
módja:

27

Nem kívánt rész törlendő.
A táblázatot csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek történő megfelelés
érdekében bármely más szervezet (személy) kapacitására támaszkodva felel meg.

28

39

Az alkalmasság igazolásakor bemutatott más szervezet által rendelkezésre
bocsátott erőforrások szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe vételének
módja:

vagy
b) Nyilatkozunk, hogy az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy
építési beruházások teljesítésére vonatkozik.
Az alábbiak szerint nyilatkozunk arról, hogy milyen módon vonjuk be a teljesítés során azt a
szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználunk, amely lehetővé
teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során.
Az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre
bocsátott erőforrások a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe vételének
módja:

vagy
c) Nyilatkozunk, hogy a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során – az a) pontban
foglalt esetektől eltérően – adott alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen
rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak.
Csatoljuk annak a szervezetnek a nyilatkozatát, amelynek adatait az ajánlattevő vagy
részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásához felhasználja, és a Ptk. 6:419. §-ában
foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával
vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.29
Kelt:
………………………………
cégszerű aláírás

Ajánlattevő választása szerint választható az a), vagy b), vagy c) pont – a nem releváns rész
törlendő / áthúzandó!

29

E pont választása esetén kérjük, csatolja a más szervezet c) pont szerinti nyilatkozatát (18. sz. melléklet
szerint).
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(18. számú melléklet)
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozata a Kbt. 55. § (6)
bekezdés c) pontja alapján30
„A HALLGATÓI HITELRENDSZER MŰKÖDÉSÉT TÁMOGATÓ INTEGRÁLT INFORMATIKAI
RENDSZER (BOSS) TOVÁBBFEJLESZTÉSE AZ 1/2012 (I. 20.) KORM. RENDELET
MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 293/2014. (XI. 26.) KORMÁNYRENDELETBEN ELŐÍRTAKBÓL
KÖVETKEZŐ FOLYAMAT-, FELADAT- ÉS FUNKCIÓVÁLTOZÁSOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA”
Alulírott ………..………….…………. (név), mint a(z) ……………….……………. (cégnév),
mint a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő
cégjegyzésre jogosult képviselője a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezességet vállalunk az
ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével
összefüggésben ért kár megtérítéséért.

Kelt:

kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet
cégszerű aláírása

30

Opcionális - Amennyiben az ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva
felel meg az előírt alkalmassági követelményeknek, és a 17. számú mellékletben a Kbt. 55. § (6) bekezdés c)
pont szerint nyilatkozott.
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(19. számú melléklet)
Nyilatkozat a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján az erőforrás rendelkezésre bocsátásáról31
„A HALLGATÓI HITELRENDSZER MŰKÖDÉSÉT TÁMOGATÓ INTEGRÁLT INFORMATIKAI
RENDSZER (BOSS) TOVÁBBFEJLESZTÉSE AZ 1/2012 (I. 20.) KORM. RENDELET
MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 293/2014. (XI. 26.) KORMÁNYRENDELETBEN ELŐÍRTAKBÓL
KÖVETKEZŐ FOLYAMAT-, FELADAT- ÉS FUNKCIÓVÁLTOZÁSOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA”
Alulírott a …………………………………… (név, székhely) (továbbá Szervezet)
nyilatkozattételre feljogosított képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezennel
kijelentem, hogy a fenti közbeszerzési eljárás
Ajánlattételi felhívás III.2.2) pontjának P1) és/vagy P2) alpontjában 32 meghatározott
pénzügyi, gazdasági alkalmassági követelménynek, illetve
az Ajánlattételi felhívás III.2.3) pontjának M1) és/vagy M2) alpontjában 33
meghatározott műszaki, szakmai alkalmassági követelménynek
a Szervezet megfelel, és ennek igazolására az ajánlattevővel kapcsolatban előírt igazolási
módokkal azonos módon igazoljuk, hogy alkalmasak vagyunk a szerződés teljesítésére, azaz
az Ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjában előírt igazolásokat és/vagy nyilatkozatokat
csatoljuk.34
Tudomásul vesszük és hozzájárulunk, hogy a(z) ……………………………….. (név,
székhely) mint az eljárásban ajánlatot benyújtó ajánlattevő az Ajánlattételi felhívás III.2.2)
pontjának P1) és/vagy P2) alpontjában35 illetve az Ajánlattételi felhívás II.2.3) pontjának M1)
és/vagy M2) alpontjában 36 előírt alkalmassági követelmény(ek)nek történő megfelelés
igazolása érdekében Szervezetünk kapacitásaira, mint a Kbt. 55. § (5) bekezdésében
meghatározott, más szervezet (személy) kapacitására támaszkodjon.
Ezennel kijelentjük a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján, hogy ezen – a szerződés teljesítéséhez
szükséges – erőforrások a szerződés teljesítésének időtartama alatt rendelkezésre fognak állni,
továbbá kötelezzük magunkat arra, hogy a szerződés teljesítésének időtartama alatt az
ajánlattevő rendelkezésére bocsátjuk a következő erőforrásokat az alábbi módon:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Kelt:
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet
cégszerű aláírása

31

Opcionális - Amennyiben az ajánlattevő az ajánlattételi felhívásban meghatározott alkalmassági
követelménynek történő megfelelés igazolására a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján más szervezet (vagy személy)
kapacitásaira kíván támaszkodni, kérjük, hogy az adott szervezet Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti
kötelezettségvállalásra vonatkozó, fenti minta szerinti nyilatkozatát a vonatkozó alkalmassági követelmény
igazolása után közvetlenül csatolják.
32
Nem kívánt pont(ok) törlendő(k).
33
Nem kívánt pont(ok) törlendő(k).
34
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az ajánlattevőre előírt igazolási módokkal azonos módon
köteles igazolni az ajánlatban az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
35
Nem kívánt pont(ok) törlendő(k).
36
Nem kívánt pont(ok) törlendő(k).
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(20. számú melléklet)
Nyilatkozat a kiegészítő tájékoztatásokról37
„A HALLGATÓI HITELRENDSZER MŰKÖDÉSÉT TÁMOGATÓ INTEGRÁLT INFORMATIKAI
RENDSZER (BOSS) TOVÁBBFEJLESZTÉSE AZ 1/2012 (I. 20.) KORM. RENDELET
MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 293/2014. (XI. 26.) KORMÁNYRENDELETBEN ELŐÍRTAKBÓL
KÖVETKEZŐ FOLYAMAT-, FELADAT- ÉS FUNKCIÓVÁLTOZÁSOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA”

Alulírott ………………………………………. (képviseli: …………………………..), mint
ajánlattevő kijelentem, hogy a fent említett közbeszerzési eljárásban valamennyi, az eljárás
során kibocsátott kiegészítő tájékoztatást átvettem és jelen ajánlatom elkészítése során
az(oka)t figyelembe vettem.
Kelt:

………………………………
cégszerű aláírás
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Opcionális – ha volt(ak) kiegészítő tájékoztatás(ok)
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(21. számú melléklet)
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Tervezet
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