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E40 - Ajánlattételi szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Országos Bírósági Hivatal

Közbeszerzés
tárgya:

Tapolcai tervezési szolgáltatás

Benyújtandó iratok jegyzéke
Figyelem! A Felhívás további iratok benyújtását írhatja elő.
Kötelezően benyújtandó iratok:

Nyilatkozatok

Melyik szakaszhoz
szükséges

NYILATKOZAT kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében

Ajánlattételi szakasz

NYILATKOZAT a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében

Ajánlattételi szakasz

NYILATKOZAT a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint

Ajánlattételi szakasz

NYILATKOZAT a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján

Ajánlattételi szakasz

NYILATKOZAT folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról

Ajánlattételi szakasz

Új iratok hozzáadása a kötelezően benyújtandó nyilatkozatokhoz
Dokumentum típusa

Dokumentum neve

Fájl neve

Műveletek

Ajánlattevő által feltöltött iratok:

Kbt. 62. § (1) bek. k) kb)
Nyilatkozat
Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében

Nyilatkozom, hogy
szervezetünk a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a
továbbiakban: Pmt.) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosról az alábbiak szerint
nyilatkozik (név, állandó lakóhely):
szervezetünknél a Pmt. 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonos nincs
szervezetünk olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott piacon jegyeznek
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Nyilatkozat megerősítése

Kbt. 62. § (1) bek. k) kc)
Nyilatkozat
Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében

Szervezetünk vonatkozásában az alábbi jogi személy(ek) vagy személyes joga szerint jogképes szervezet(ek) rendelkeznek
közvetetten, vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel, vagy szavazati joggal:
Szervezet neve:

Nyilatkozom, hogy a fenti szervezet(ek) vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontjában meghatározott kizáró
feltételek nem állnak fenn.
Szervezetünk vonatkozásában nincs olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely közvetetten, vagy
közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel, vagy szavazati joggal rendelkezik.
Nyilatkozat megerősítése

Kbt. 66. § (2) bek.
Nyilatkozat
Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint

Kijelentem, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény,
utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttanulmányozását követően – a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján – az eljárást megindító
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a szerződéstervezettel
együtt jelen nyilatkozattal elfogadjuk.

Kijelentem, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőként kiválasztásra kerülünk a tárgyi közbeszerzési eljárás szerinti munkára vonatkozó
szerződést megkötjük és a szerződést az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelelően,
fenntartások és korlátozások nélkül a felolvasólapon megjelölt ajánlati árért teljesítjük.

Nyilatkozom, hogy az eljárás közbeszerzési dokumentumait az ajánlattételi határidő lejártáig teljeskörűen megismertem.
Nyilatkozat megerősítése

Kbt. 67. § (4) bek.
Nyilatkozat
Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján
Nyilatkozat megerősítése, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. § (1) – (2) bekezdése szerinti kizáró
okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról
Nyilatkozat
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folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról

Nyilatkozom, hogy

ajánlattevő vonatkozásában

a cégnyilvánosságról, a bírósági és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. (Ct.) szerinti:
változásbejegyzési eljárás van folyamatban.
nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban.
Nyilatkozat megerősítése

További közbeszerzési dokumentumok
Dokumentum típusa

Dokumentum neve

Fájl neve

Műveletek

Közbeszerzési dokumentumok

Közbeszerzési dokumentumok

I.Közbeszerzési dokumentumok.docx

Részletek

Szerződés tervezet

Szerződés tervezet

II.Szerződéstervezet.docx

Részletek

Műszaki leírás

Műszaki leírás

III. Műszaki leírás.doc

Részletek

Nyilatkozat összeállító
NYILATKOZAT ÖSSZEÁLLÍTÓ
1. Ajánlattételi forduló
Mező címke

Mező típus

Kötelező

Ismétlődő

Felolvasólapra

Egyösszegű nettó ajánlati ár HUF (opció
nélkül)*

Szám

Igen

Nem

Igen

*Az itt feltüntetett ajánlati árnak meg kell
egyeznie a közbeszerzési dokumentumok 2.
számú mellékletét képező részletező
ártáblázat VII. sorát képező "Egyösszegű
nettó ajánlati ár (opció nélkül)" sorában
szereplő összeggel.

Magyarázat

Nem

Nem

Igen
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EEKD I. rész
I. rész: A közbeszerzési eljárásra és az ajánlatkérő szervre
vagy a közszolgáltató ajánlatkérőre vonatkozó információk
EKR000050672018

Közzétételre vonatkozó információ
Olyan közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az eljárást megindító felhívást az Európai Unió Hivatalos Lapjában tették közzé az
I. részben előírt információ automatikusan beolvasásra kerül, feltéve, hogy a fent említett elektronikus ESPD szolgáltatást
használják az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltéséhez.
Az Európai Unió Hivatalos lapjában közzétett vonatkozó hirdetmény hivatkozási adatai:
Hirdetmény száma
A hirdetmény száma a Hivatalos Lap S sorozatában
Amennyiben az Európai Unió Hivatalos lapjában nincs közzétéve a közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény,az ajánlatkérő
szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek meg kell adnia azokat az információkat, amelyek lehetővé teszik a közbeszerzési
eljárás egyértelmű azonosítását (pl. a nemzeti színű közzététel hivatkozási adatait)

A beszerző azonosítása
Hivatalos név

Országos Bírósági Hivatal

Ország

Magyarország

A közbeszerzési eljárásra vonatkozó információk
Ajánlatkérő

Országos Bírósági Hivatal

Rövid leírás

Tapolcai tervezési szolgáltatás, Szolgáltatás megrendelés

Az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő
által a fájlhoz rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

EEKD III. rész
III. rész: Kizáró okok
A: Büntetőeljárásban hozott ítéletekkel kapcsolatos okok
A 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (1) bekezdése a következő kizárási okokat határozza meg:
Bűnszervezetben való részvétel
Jogerősen elítélték-e a gazdasági szereplőt vagy a gazdasági szereplő igazgató, vezető vagy felügyelő testületének tagját, illetve
az e testületek képviseletére, az azokban való döntéshozatalra vagy azok kontrolljára vonatkozó jogkörrel rendelkező tagját a
bűnszervezetben való részvételért olyan ítéletben, amelyet nem több, mint öt évvel ezelőtt hoztak, vagy amelyben a közvetlenül
meghatározott kizárás időtartama továbbra is alkalmazandó? A szervezett bűnözés elleni küzdelemről szóló, 2008. október 24-i
2008/841/IB tanácsi kerethatározat (HL L 300., 2008.11.11., 42. o.) 2. cikkében meghatározottak szerint.
Korrupció
Jogerősen elítélték-e a gazdasági szereplőt vagy a gazdasági szereplő igazgató, vezető vagy felügyelő testületének tagját, illetve
az e testületek képviseletére, az azokban való döntéshozatalra vagy azok kontrolljára vonatkozó jogkörrel rendelkező tagját
korrupcióért olyan ítéletben, amelyet nem több, mint öt évvel ezelőtt hoztak, vagy amelyben a közvetlenül meghatározott kizárás
időtartama továbbra is alkalmazandó? Az Európai Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő
korrupció elleni küzdelemről szóló egyezmény (HL C 195., 1997.6.25., 1. o.) 3. cikkében és a Tanács 2003. július 22-i, a
magánszektorban tapasztalható korrupció elleni küzdelemről szóló 2003/568/IB kerethatározatának (HL L 192., 2003.7.31., 54. o
.) 2. cikke (1) bekezdésében meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok magában foglalja az ajánlatkérő szerv (közszolgáltató
ajánlatkérő) vagy a gazdasági szereplő nemzeti jogában meghatározott korrupciót is.
Csalás
Jogerősen elítélték-e a gazdasági szereplőt vagy a gazdasági szereplő igazgató, vezető vagy felügyelő testületének tagját, illetve
az e testületek képviseletére, az azokban való döntéshozatalra vagy azok kontrolljára vonatkozó jogkörrel rendelkező tagját
csalásért olyan ítéletben, amelyet nem több, mint öt évvel ezelőtt hoztak, vagy amelyben a közvetlenül meghatározott kizárás
időtartama továbbra is alkalmazandó? Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1. cikke
értelmében (HL C 316., 1995.11.27., 48. o.)
Terrorista bűncselekmény vagy terrorista csoporthoz kapcsolódó bűncselekmény
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Jogerősen elítélték-e a gazdasági szereplőt vagy a gazdasági szereplő igazgató, vezető vagy felügyelő testületének tagját, illetve
az e testületek képviseletére, az azokban való döntéshozatalra vagy azok kontrolljára vonatkozó jogkörrel rendelkező tagját
terrorista bűncselekményért vagy terrorista tevékenységekkel összefüggő bűncselekményekért olyan ítéletben, amelyet nem
több, mint öt évvel ezelőtt hoztak, vagy amelyben a közvetlenül meghatározott kizárás időtartama továbbra is alkalmazandó? A
terrorizmus elleni küzdelemről szóló, 2002. június 13-i 2002/475/IB tanácsi kerethatározat (HL L 164., 2002.6.22., 3. o.) 1. és 3.
cikkében meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok magában foglalja az említett kerethatározat 4. cikke szerinti,
bűncselekményre való felbujtást, bűnsegélyt vagy kísérletet.
Pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása
Jogerősen elítélték-e a gazdasági szereplőt vagy a gazdasági szereplő igazgató, vezető vagy felügyelő testületének tagját, illetve
az e testületek képviseletére, az azokban való döntéshozatalra vagy azok kontrolljára vonatkozó jogkörrel rendelkező tagját
pénzmosásért vagy terrorizmus finanszírozásáért olyan ítéletben, amelyet nem több, mint öt évvel ezelőtt hoztak, vagy amelyben
a közvetlenül meghatározott kizárás időtartama továbbra is alkalmazandó? Az emberkereskedelem megelőzéséről, és az ellene
folytatott küzdelemről, az áldozatok védelméről, valamint a 2002/629/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2011. április
5-i 2011/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 101., 2011.4.15., 1. o.) 2. cikkében meghatározottak szerint.
Gyermekmunka és az emberkereskedelem más formái
Jogerősen elítélték-e a gazdasági szereplőt vagy a gazdasági szereplő igazgató, vezető vagy felügyelő testületének tagját, illetve
az e testületek képviseletére, az azokban való döntéshozatalra vagy azok kontrolljára vonatkozó jogkörrel rendelkező tagját
gyermekmunkáért és az emberkereskedelem más formáiért olyan ítéletben, amelyet nem több, mint öt évvel ezelőtt hoztak, vagy
amelyben a közvetlenül meghatározott kizárás időtartama továbbra is alkalmazandó? Az emberkereskedelem megelőzéséről, és
az ellene folytatott küzdelemről, az áldozatok védelméről, valamint a 2002/629/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló,
2011. április 5-i 2011/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 101., 2011.4.15., 1. o.) 2. cikkében meghatározottak
szerint.

B: Adófizetési vagy a társadalombiztosítási járulék fizetésére vonatkozó kötelezettség megszegésével kapcsolatos okok
A 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (2) bekezdése a következő kizárási okokat határozza meg:
Adófizetés elmulasztása
Megszegte-e a gazdasági szereplő adófizetési kötelezettségét akár a székhely szerinti országban, akár az ajánlatkérő szerv vagy
a közszolgáltató ajánlatkérő tagállamában, ha az eltér a székhely szerinti országtól?
Társadalombiztosítási járulékfizetés elmulasztása
Megszegte-e a gazdasági szereplő a társadalombiztosítási járulékok megfizetésére irányuló kötelezettségét akár a székhely
szerinti országban, akár az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő tagállamában, ha az eltér a székhely szerinti
országtól?

C: Fizetésképtelenséggel, összeférhetetlenséggel vagy szakmai kötelességszegéssel kapcsolatos okok
A 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (4) bekezdése a következő kizárási okokat határozza meg:
Környezetvédelmi jogszabályokban foglalt kötelezettségek megszegése
A gazdasági szereplő tudomása szerint megszegte-e a kötelezettségeit a környezetvédelmi jog terén? E közbeszerzés
alkalmazásában a nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban vagy a 2014/24/EU
irányelv 18. cikke (2) bekezdésében hivatkozottak szerint.
Szociális jogszabályokban foglalt kötelezettségek megszegése
A gazdasági szereplő tudomása szerint megszegte-e a kötelezettségeit a szociális jog terén? E közbeszerzés alkalmazásában a
nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban vagy a 2014/24/EU irányelv 18. cikke (2)
bekezdésében hivatkozottak szerint.
Munkajogi jogszabályokban foglalt kötelezettségek megszegése
A gazdasági szereplő tudomása szerint megszegte-e a kötelezettségeit a munkajog jog terén? E közbeszerzés alkalmazásában a
nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban vagy a 2014/24/EU irányelv 18. cikke (2)
bekezdésében hivatkozottak szerint.
Csődeljárás
A gazdasági szereplő csődeljárás alatt áll-e?
Fizetésképtelenség
A gazdasági szereplő fizetésképtelenségi eljárás vagy felszámolási eljárás alatt áll-e?
Csődegyezség a hitelezőkkel
A gazdasági szereplő a hitelezőkkel egyezséget kötött-e?
A nemzeti törvények értelmében a csődhöz hasonló helyzet

EKR000050672018

A gazdasági szereplő a nemzeti törvények és rendeletek szerinti hasonló eljárás következtében bármely, a csődhöz hasonló
helyzetben van-e?
Felszámoló által kezelt vagyon
A gazdasági szereplő vagyonát felszámoló vagy bíróság kezeli-e?
Üzleti tevékenység felfüggesztése
A gazdasági szereplő felfüggesztette-e üzleti tevékenységét?
Súlyos szakmai kötelezettségszegés elkövetése
Elkövetett-e a gazdasági szereplő súlyos szakmai kötelezettségszegést? Adott esetben lásd a nemzeti jog, a vonatkozó
hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok meghatározásait.
A verseny torzítását célzó megállapodás más gazdasági szereplőkkel
Elkövetett-e a gazdasági szereplő súlyos szakmai kötelezettségszegést? Adott esetben lásd a nemzeti jog, a vonatkozó
hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok meghatározásait.
A közbeszerzési eljárásban való részvételből fakadó összeférhetetlenség
Van-e tudomása a gazdasági szereplőnek bármilyen - a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési
dokumentumok szerinti - összeférhetetlenségről a közbeszerzési eljárásban való részvételéből fakadóan?
Közvetlen vagy közvetett részvétel a közbeszerzési eljárás előkészítésében
Nyújtott-e a gazdasági szereplő vagy valamely hozzá kapcsolódó vállalkozás tanácsadást az ajánlatkérő szervnek vagy a
közszolgáltató ajánlatkérőnek, vagy részt vett-e más módon a közbeszerzési eljárás előkészítésében?
Lejárat előtti megszüntetés, kártérítési követelés vagy egyéb hasonló szankciók
Tapasztalta-e a gazdasági szereplő valamely korábbi közbeszerzési szerződés vagy egy ajánlatkérő szervvel kötött korábbi
szerződés vagy korábbi koncessziós szerződés lejárat előtti megszüntetését vagy az említett korábbi szerződéshez kapcsolódó
kártérítési követelést vagy egyéb hasonló szankciókat?
Megtévesztés, információ visszatartása, képtelenség a szükséges iratok benyújtására, bizalmas információk
megszerzése
Került-e a gazdasági szereplő a következő helyzetek valamelyikébe?
a) A kizárási okok fenn nem állásának, illetve a kiválasztási kritériumok teljesülésének ellenőrzéséhez szükséges információk
szolgáltatása során hamis nyilatkozatot tett,
b) Visszatartott ilyen információt,
c) Nem tudta határidőre benyújtani az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő által megkívánt kiegészítő iratokat
d) Megkísérelte jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy
olyan bizalmas információkat megszerezni, amelyek jogtalan előnyöket biztosítanának számára a közbeszerzési eljárásban, vagy
gondatlanságból olyan félrevezető információkat szolgáltatni, amelyek érdemben befolyásolhatják a kizárásra, a kiválasztásra
vagy az odaítélésre vonatkozó döntéseket.

D: Tisztán nemzeti kizárási okok
Vonatkoznak-e a gazdasági szereplőre azok a tisztán nemzeti kizárási okok, amelyeket a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési
dokumentumok meghatároznak?
Tisztán nemzeti kizárási okok
Egyéb, adott esetben az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő tagállamának nemzeti jogszabályaiban előírt kizárási
okok. Vonatkoznak-e a gazdasági szereplőre azok a tisztán nemzeti kizárási okok, amelyeket a vonatkozó hirdetmény vagy a
közbeszerzési dokumentumok meghatároznak?

EEKD IV. rész
IV. rész: Kiválasztási szempontok
α: Az összes kiválasztási szempont általános jellemzése
A kiválasztási szempontok tekintetében az ajánlatkérő szerv az alábbi feltétel teljesülésének kijelentését várja el a gazdasági
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szereplőtől:
Megfelel az előírt kiválasztási szempontoknak
A gazdasági szereplőnek csak ezt a mezőt kell kitöltenie abban az esetben, ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató
ajánlatkérő a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban jelezte, hogy a
gazdasági szereplő szorítkozhat a IV. rész α szakaszának kitöltésére anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát ki kellene
töltenie:

A: Alkalmasság szakmai tevékenység végzésére
A 2014/24/EU irányelv 58. cikkének (2) bekezdése a következő kiválasztási szempontokat határozza meg:
Vonatkozó szakmai nyilvántartásba való bejegyzés
Be van jegyezve a letelepedés helye szerinti tagállamának a 2014/24/EU irányelv XI mellékletében említett, vonatkozó szakmai
nyilvántartásába, egyes tagállamok gazdasági szereplőinek egyes esetekben az adott mellékletben meghatározott egyéb
követelményeknek is meg kell felelniük.
Vonatkozó cégnyilvántartásba való bejegyzés
Be van jegyezve a letelepedés helye szerinti tagállamának a 2014/24/EU irányelv XI mellékletében említett, vonatkozó
cégnyilvántartásába, egyes tagállamok gazdasági szereplőinek egyes esetekben az adott mellékletben meghatározott egyéb
követelményeknek is meg kell felelniük.
Szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződések esetében: meghatározott engedélyre van-e szükség?
Meghatározott engedély szükséges-e ahhoz, hogy a gazdasági szereplő a letelepedési helye szerinti országban az adott
szolgáltatást nyújthassa?
Szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződések esetében: meghatározott szervezet tagjának kell-e lenni?
A gazdasági szereplőnek meghatározott szervezet tagjának kell-e lennie ahhoz, hogy a letelepedési helye szerinti országban az
adott szolgáltatást nyújthassa?
A gazdasági szereplőnek csak ezt a mezőt kell kitöltenie abban az esetben, ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató
ajánlatkérő a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban jelezte, hogy a
gazdasági szereplő szorítkozhat a IV. rész α szakaszának kitöltésére anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát ki kellene
töltenie

B: Gazdasági és pénzügyi helyzet
A 2014/24/EU irányelv 58. cikkének (3) bekezdése a következő kiválasztási szempontokat határozza meg:
Általános éves árbevétel
A gazdasági szereplő általános éves árbevétele a vonatkozó hirdetményben, a közbeszerzési dokumentumokban vagy az
ESPD-ben előírt számú pénzügyi évben a következő:
Átlagos éves árbevétel
A gazdasági szereplő átlagos éves árbevétele a vonatkozó hirdetményben, a közbeszerzési dokumentumokban vagy az ESPD-ben
előírt számú évben a következő:
Éves specifikus árbevétel
A gazdasági szereplő éves specifikus árbevétele a szerződés által érintett üzleti területre vonatkozóan, a vonatkozó
hirdetményben, a közbeszerzési dokumentumokban vagy az ESPD-ben előírt számú pénzügyi évben a következő:
Átlagos specifikus árbevétel
A gazdasági szereplő átlagos, éves specifikus árbevétele a szerződés által érintett üzleti területre vonatkozóan, a vonatkozó
hirdetményben, a közbeszerzési dokumentumokban vagy az ESPD-ben előírt számú évben a következő:
A gazdasági szereplő létrejötte
Amennyiben az (általános vagy specifikus) árbevételre vonatkozó információ nem áll rendelkezésre a kért időszak egészére
vonatkozóan, kérjük, adja meg a gazdasági szereplő létrejöttének dátumát vagy azt az időpontot, amikor megkezdte üzleti
tevékenységét:
Pénzügyi mutató
A vonatkozó hirdetményben, a közbeszerzési dokumentumokban vagy az ESPD-ben meghatározott pénzügyi mutatók (például az
eszközök és a források aránya) tekintetében a gazdasági szereplő kijelenti, hogy az előírt mutatók tényleges értékei a következők
:
Szakmai felelősségbiztosítás
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Szakmai felelősségbiztosításának biztosítási összege a következő:
Egyéb gazdasági vagy pénzügyi követelmények
Az esetleges egyéb gazdasági vagy pénzügyi követelmények tekintetében, amelyeket a vonatkozó hirdetményben vagy a
közbeszerzési dokumentumokban meghatároztak, a gazdasági szereplő kijelenti a következőket:
A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az érintett kiválasztási szempontot
az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott
közbeszerzési dokumentumokban.

C: Technikai és szakmai alkalmasság
A 2014/24/EU irányelv 58. cikkének (4) bekezdése a következő kiválasztási szempontokat határozza meg:
Építési beruházásra irányuló szerződések esetében: a meghatározott típusú munkák végzése
Csak építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési szerződések esetében: A referencia-időszak folyamán a gazdasági szereplő a
meghatározott típusú munkákból a következőket végezte: Az ajánlatkérő szervek nem több, mint öt évet írhatnak elő, és
elfogadhatnak öt évnél régebbi tapasztalatot.
Árubeszerzésre irányuló szerződések esetében: a meghatározott típusú szállítások végzése
Csak árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződések esetében: A referencia-időszak folyamán a gazdasági szereplő a
meghatározott típusokon belül a következő főbb szállításokat végezte. Az ajánlatkérő szervek nem több, mint három évet
írhatnak elő, és elfogadhatnak három évnél régebbi tapasztalatot.
Szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződések esetében: a meghatározott típusú szolgáltatások nyújtása
Csak szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések esetében: A referencia-időszak folyamán a gazdasági szereplő a
meghatározott típusokon belül a következő főbb szolgáltatásokat nyújtotta. Az ajánlatkérő szervek nem több, mint három évet
írhatnak elő, és elfogadhatnak három évnél régebbi tapasztalatot.
Minőség-ellenőrzésért felelős szakemberek vagy műszaki szervezetek
A gazdasági szereplő a következő szakembereket vagy műszaki szervezeteket veheti igénybe, különös tekintettel a
minőség-ellenőrzésért felelős szakemberekre vagy szervezetekre. Azon szakemberekre és műszaki szervezetekre vonatkozóan,
akiket/amelyeket nem közvetlenül a gazdasági szereplő vállalkozása alkalmaz, ám akik/amelyek kapacitását a gazdasági szereplő
igénybe veszi, a II. rész C. szakaszában meghatározottak szerint, külön-külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot
kell kitölteni.
Építési beruházásra irányuló szerződések esetében: a munka elvégzéséhez igénybe vehető szakemberek vagy
műszaki szervezetek
Építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési szerződések esetében a gazdasági szereplő a következő szakembereket vagy
műszaki szervezeteket veheti igénybe a munka elvégzéséhez:
A minőség biztosítása érdekében igénybe vett műszaki háttér
A gazdasági szereplő a minőség biztosítása érdekében a következő műszaki hátteret veszi igénybe, valamint tanulmányi és
kutatási létesítményei a következők:
Tanulmányi és kutatási létesítmények
A gazdasági szereplő a következő tanulmányi és kutatási létesítményeket veszi igénybe:
Az ellátási lánc irányítása
A gazdasági szereplő a következő ellátásilánc-irányítási és ellenőrzési rendszereket tudja alkalmazni a szerződés teljesítése
során:
Vizsgálatok lehetővé tétele
Összetett leszállítandó termékek vagy teljesítendő szolgáltatások, vagy – rendkívüli esetben – különleges célra szolgáló termékek
vagy szolgáltatások esetében: A gazdasági szereplő lehetővé teszi termelési vagy műszaki kapacitásaira, és amennyiben
szükséges, a rendelkezésére álló tanulmányi és kutatási eszközökre és minőség-ellenőrzési intézkedéseire vonatkozó vizsgálatok
elvégzését. A vizsgálatot az ajánlatkérő szerv vagy – amennyiben az utóbbi ezt jóváhagyja – nevében a szállító/szolgáltató
székhelye szerinti ország egy erre illetékes hivatalos szerve végezheti el.
Iskolai végzettség és szakképzettség
A szolgáltató vagy maga a vállalkozó, és/vagy (a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban foglalt
követelményektől függően) annak vezetői személyzete a következő iskolai végzettséggel és szakképzettséggel rendelkeznek:
Környezetgazdálkodási intézkedések
A gazdasági szereplő a következő környezetgazdálkodási intézkedéseket tudja alkalmazni a szerződés teljesítése során:
Vezetői létszám
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A gazdasági szereplő vezetői létszáma az utolsó három évre vonatkozóan a következő volt:
Átlagos statisztikai állományi létszám
A gazdasági szereplő átlagos éves statisztikai állományi létszáma és vezetői létszáma az utolsó három évre vonatkozóan a
következő volt:
Eszközök, berendezések vagy műszaki felszerelések
A következő eszközök, berendezések vagy műszaki felszerelések fognak a gazdasági szereplő rendelkezésére állni a szerződés
teljesítéséhez:
Alvállalkozói arány
A gazdasági szereplő a szerződés következő részére (azaz százalékára) nézve kíván esetleg harmadik féllel szerződést kötni:
Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a gazdasági szereplő úgy határozott, hogy a szerződés egy részére alvállalkozói
szerződést köt, és az alvállalkozó kapacitásait igénybe veszi annak a résznek a teljesítéséhez, akkor kérjük, hogy mindegyik ilyen
alvállalkozóra nézve külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot töltsön ki, lásd a fenti II. rész C. szakaszát.
Árubeszerzésre irányuló szerződések esetében: hitelességi tanúsítvány nélküli minták, leírások vagy fényképek
Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződések esetében: A gazdasági szereplő szállítani fogja a leszállítandó termékekre
vonatkozó mintákat, leírásokat vagy fényképeket, amelyeket nem kell hitelességi tanúsítványnak kísérnie.
Árubeszerzésre irányuló szerződések esetében: hitelességi tanúsítvánnyal rendelkező minták, leírások vagy
fényképek
Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződések esetében: A gazdasági szereplő szállítani fogja a leszállítandó termékekre
vonatkozó mintákat, leírásokat vagy fényképeket, és adott esetben rendelkezésre bocsátja a hitelességi tanúsítványokat.
Árubeszerzésre irányuló szerződések esetében: minőség-ellenőrző intézetek által kiállított bizonyítványok
Rendelkezésre tudja-e bocsátani a gazdasági szereplő a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban
foglalt, a hatáskörrel rendelkezőként elismert hivatalos minőség-ellenőrző intézetek vagy hivatalok által kiállított
bizonyítványokat, amelyek műszaki leírásokra vagy szabványokra való egyértelmű hivatkozással igazolják a termékek
megfelelőségét?
A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az érintett kiválasztási szempontot
az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott
közbeszerzési dokumentumokban.

D: Minőségbiztosítási rendszerek és környezetgazdálkodási szabványok
A 2014/24/EU irányelv 62. cikkének (2) bekezdése a következő kiválasztási szempontokat határozza meg:
Független testületek által kiállított igazolás a minőségbiztosítási szabványoknak való megfelelésről
Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő olyan, független testület által kiállított igazolást, amely tanúsítja, hogy a gazdasági
szereplő egyes meghatározott minőségbiztosítási szabványoknak megfelel, ideértve a fogyatékossággal élők számára biztosított
hozzáférésére vonatkozó szabványokat is?
Független testületek által kiállított igazolás a környezetvédelmi vezetési rendszereknek vagy szabványoknak
való megfelelésről
Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő olyan, független testület által kiállított igazolást, amely tanúsítja, hogy a gazdasági
szereplő az előírt környezetvédelmi vezetési rendszereknek vagy szabványoknak megfelel?
A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az érintett kiválasztási szempontot
az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott
közbeszerzési dokumentumokban.

EEKD V. rész
V. rész: Az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők
számának csökkentése
A gazdasági szereplő a következő módon felel meg a részvételre jelentkezők számának csökkentésére
alkalmazandó objektív és megkülönböztetésmentes szempontoknak vagy szabályoknak:
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A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató
ajánlatkérő meghatározta az ajánlattételre vagy a párbeszédben való részvételre felhívandó részvételre jelentkezők számának
csökkentésére alkalmazandó objektív és megkülönböztetésmentes szempontokat vagy szabályokat. Ez az információ, amelyhez
kapcsolódhatnak a tanúsítványokra és egyéb igazolásokra (és azok típusára) vonatkozó követelmények, ha vannak ilyenek, a vonatkozó
hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban található. Csak meghívásos eljárás, tárgyalásos
eljárás, versenypárbeszéd és innovációs partnerség esetében:
A gazdasági szereplő kijelenti a következőket:
A gazdasági szereplő kijelenti a következőket: A
Az Ön válasza:
következő módon felel meg a részvételre jelentkezők
számának csökkentésére alkalmazandó objektív és
megkülönböztetésmentes szempontoknak vagy
szabályoknak:
Amennyiben bizonyos tanúsítványok vagy egyéb igazolások szükségesek, kérjük, tüntesse fel mindegyikre nézve, hogy a gazdasági
szereplő rendelkezik-e az előírt dokumentumokkal. Ha e tanúsítványok vagy egyéb igazolások valamelyike elektronikus formában
rendelkezésre áll, kérjük, hogy mindegyikre nézve adja meg a következő információkat.

EEKD VI. rész
VI. rész: Záró nyilatkozat
Közzétételre vonatkozó információk
Alulírott(ak) a hamis nyilatkozat következményeinek teljes tudatában kijelenti(k), hogy a fenti II-V. részben megadott
információk pontosak és helytállóak.
Alulírott(ak) kijelenti(k), hogy a hivatkozott tanúsítványokat és egyéb igazolásokat kérésre képes(ek) lesz(nek) késedelem nélkül
rendelkezésre bocsátani, kivéve amennyiben:
a) Az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek lehetősége van arra, hogy egy bármely tagállamban lévő,
ingyenesen hozzáférhető nemzeti adatbázisba belépve közvetlenül hozzájusson a kiegészítő iratokhoz, vagy

Feltéve, hogy a gazdasági szereplő megadta a szükséges információt (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
dokumentáció pontos hivatkozási adatai), amely ezt lehetővé teszi az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára
. Amennyiben szükséges, ehhez csatolni kell a hozzáférésre vonatkozó jóváhagyást.

b) Legkésőbb 2018. október 18-án (a 2014/24/EU irányelv 59. cikke (5) bekezdése második albekezdésének nemzeti
végrehajtásától függően) az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek már birtokában van az érintett
dokumentáció.

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

Alulírott(ak) hozzájárul(nak) ahhoz, hogy [az I. rész A. szakaszában megadott ajánlatkérő szerv vagy közszolgáltató ajánlatkérő]
hozzáférjen a jelen egységes európai közbeszerzési dokumentum [a megfelelő rész/szakasz/pont azonosítása] alatt a [a
közbeszerzési eljárás azonosítása: (rövid ismertetés, hivatkozás az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett hirdetményre,
hivatkozási szám)] céljára megadott információkat igazoló dokumentumokhoz.

Visszavonás
Indoklás:
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