
 

 

  

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS (KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK) 
közbeszerzési eljárásban való részvételre 

-módosításokkal egységes szerkezetben- 
 

Tisztelt Részvételre jelentkező! 
 
A(z) VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság (a 

továbbiakban: ajánlatkérő) ez úton küldi meg részvételi felhívását az Ön által 
képviselt cég, mint Részvételre jelentkező (a továbbiakban: Részvételre jelentkező) 

részére a jelen részvétel felhívásban nevezett közbeszerzési eljárás tekintetében, a 
jelen részvétel felhívásban foglalt feltételek figyelembevételével. 

 

1./ KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐ NEVE ÉS CÍME 
 

Név: VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

Székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 48. 

Telefonszám: 06 1 301 9900 
E-mail cím: vpe@vpe.hu  

 
AZ AJÁNLATKÉRŐ NEVÉBEN ELJÁRÓ FELELŐS AKKREDITÁLT KÖZBESZERZÉSI 

SZAKTANÁCSADÓ (LEBONYOLÍTÓ) ADATAI  

 
Név:   Dr. Hargittay Szabolcs 
Lajstromszám: 00295 

Levelezési cím: 1095 Budapest, Tinódi utca 1-3. fszt. 2.   
E-mail cím:  szoke@harglaw.com 

kozbeszerzes@harglaw.com 
    

2./ ELJÁRÁS FAJTÁJA 

 

Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 

továbbiakban: Kbt.)  Második része szerint, a Kbt. 21. § (4) bekezdése 
nyomán a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési 
szabályokról szóló 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése 
alapján hirdetménnyel (részvételi felhívással) induló tárgyalásos 
közbeszerzési eljárást folytat le. 

 
A közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési 
szabályokról szóló 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése 
szerint közszolgáltató ajánlatkérők esetében tárgyalásos eljárás az 
ajánlatkérő választása szerint bármikor alkalmazható. 

 
A tárgyalásos eljárás olyan, két szakaszból álló közbeszerzési eljárás, 
amelynek első, részvételi szakaszában az ajánlatkérő a részvételre 

jelentkezőnek a szerződés teljesítésére való alkalmasságáról vagy 
alkalmatlanságáról dönt a Kbt. 69. §-sal összhangban. A részvételi 

szakaszban a részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot. Az eljárás 
második, ajánlattételi szakaszában az ajánlatkérő az alkalmasnak minősített 

és ajánlattételre felhívott részvételre jelentkezőkkel tárgyal a szerződés 

feltételeiről. 

mailto:gyongy@harglaw.com
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3./ A DOKUMENTÁCIÓ RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁNAK MÓDJA 

 

Jelen Részvételi felhívást és mellékleteit Ajánlatkérő ingyenesen, teljeskörűen, 

közvetlenül, elektronikus formában elérhetővé teszi saját weboldalán, az 
alábbi címen (honlapon): 
 

www.vpe.hu  

 

Ajánlatkérő külön ajánlattételi felhívást és ajánlattételi dokumentációt készít, 
amit ingyenesen, elektronikus úton (e-mailben történő megküldés útján) 
bocsát az alkalmasnak minősített Részvételre jelentkezők rendelkezésére. 

 
Az ajánlattételi felhívás rendelkezésre bocsátásának tervezett napja: 

2017. DECEMBER 15.  

 
Ajánlatkérő igény esetén a részvételi, vagy ajánlati dokumentációt papír 

alapon is rendelkezésre bocsátja, a Lebonyolítóval történő előzetes időpont 
egyeztetést követően a Lebonyolító levelezési címén (1./ pont). Igény esetén 

papír alapú dokumentáció beszerzésének határideje: a részvételi, illetve 
ajánlattételi határidőt megelőző 10. naptári nap. 
 

Ajánlatkérő nyilatkozik, hogy az elektronikus formában megküldött 
dokumentáció és a papír alapú dokumentáció között eltérés nincsen. 

 

A részvételi felhívás, az ajánlattételi felhívás és dokumentáció másra nem 
ruházható át.  

 
4./ A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA, MENNYISÉGE 
 

4.1.  Tárgya: 
 

„A VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. informatikai infrastruktúra 
rendszerének üzemeltetése, működtetése vállalkozási szerződés 
keretében” 

 
4.2. Mennyisége: 

 
Főbb mennyiségi adatok:  
 

Vállalkozási szerződés keretében a VPE Vasúti Pályakapacitás-
elosztó Kft. informatikai infrastruktúra rendszerének üzemeltetése, 

működtetése, amelynek keretében nyertes ajánlattevő az alábbi 
feladatok elvégzésére köteles: 
 

Ajánlatkérő a szerződés alapján jogosult felkérni a nyertes 
ajánlattevőt az informatikai infrastruktúra rendszerének 

üzemeltetésére, működtetésére a szerződés aláírásától számított 
teljes szerződéses időtartam alatt. 
  

http://www.vpe.hu/


 

 

  

Az alábbi, tervezett üzemeltetési feladatokat az  Ajánlatkérő a 
szerződés keretében, annak időtartama alatt szándékozik 

megvalósítani: 
 

- Központi rendszerek üzemeltetése 
- Infrastruktúra Szoftverkarbantartás 
- Berendezések létesítése, áthelyezése és megszüntetése 

- Virtuális gépek létesítése, megszűntetése 
- Felhasználók felvétele, törlése, jogosultságkezelés 

- Helpdesk szolgáltatás 
- Szoftver nyilvántartási szolgáltatások 
- Rendszermentési, helyreállítási szolgáltatások 

- Vírusvédelem 
- Dokumentálás, dokumentumarchiválás 

 
A megvalósítani tervezett üzemeltetési feladatok részletes leírását az 
ajánlattételi Dokumentáció részét képező vállalkozási szerződés-

tervezet 1. sz. melléklete tartalmazza. 
 

A vállalkozási szerződés-tervezet 2.1. pontjában felsorolt feladatok 
elvégzése Megrendelő szerződéskötéskori fordulónapi leltár szerinti, 
más szerződés hatálya alá nem tartozó informatikai jellegű 

eszközkészletére, illetőleg az ugyanezen napon használatában lévő 
egyéb informatikai jellegű eszközeire terjed ki. A más szerződés 
hatálya alá tartozó eszközlistát az ajánlattételi Dokumentáció részét 

képező vállalkozási szerződés-tervezet 1. sz. melléklete tartalmazza,  
 

Amennyiben a vállalkozási szerződés-tervezet 2.1. pontjában 
rögzített szolgáltatásokon felüli feladat elvégzése szükséges, akkor 
arra vonatkozóan ajánlatkérő írásbeli ajánlatkérésére nyertes 

ajánlattevő egyedi árajánlatot készít, mely nem képezi jelen felhívás 
részét.  

 
A közbeszerzés részletes műszaki leírását és mennyiségi adatait az 
ajánlattételi dokumentáció tartalmazza. 

 
5./ Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV):  

 

72250000 Rendszer-karbantartási és támogatási szolgáltatások 
72253200 Rendszer-támogatási szolgáltatások 

72600000 Számítógépes támogatási és tanácsadói szolgáltatások 
 

 
6./ A SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA 

 

Vállalkozási szerződés 
 

7./ A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE 
 
A Szerződés a szerződéskötéstől 2019. december 31. napjáig, határozott 

időre jön létre. A Szerződés a mindkét fél általi aláírása napján lép hatályba.  



 

 

  

 
A teljesítés határideje: A szerződés időtartama a szerződéskötéstől– 2019. 

december 31. napjáig azzal, hogy nyertes ajánlattevő a szerződésben 
meghatározott nevesített feladatokat ebben az időszakban köteles 

teljesíteni. 

 
 

8./ A TELJESÍTÉS HELYE 
 

Ajánlatkérő székhelye (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 48.) 

 
9./ AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK SZERZŐDÉSES FELTÉTELEI 

 

Ajánlatkérő nyilatkozik, hogy a jelen közbeszerzési eljárás során kötendő 

szerződés fedezete rendelkezésére áll. 
 
A nyertes ajánlattevő az igazolt teljesítés után jogosult számlázásra, az eljárás 

lezárásaként megkötendő szerződésben foglalt feltételek szerint. Az ellenérték 
kifizetésének teljesítése – a szerződésszerű teljesítés igazolását követően – a 

Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szabályainak megfelelően történik. Ajánlatkérő 
a számla végösszegét a Részvételre jelentkező számlájának és 
mellékleteinek kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) napon belül, banki 

átutalással fizeti meg nyertes ajánlattevőnek – az általa kiállított számlán 
megjelölt – bankszámlaszámára. 
 

Ajánlatkérő előleget nem fizet és fizetési biztosítékot nem nyújt. Ajánlatkérő 
tárgyhót követő hónap 10. napjáig kiállított számla ellenében, havonta utólag 

teljesíti a szolgáltatás ellenértékét. 
 
Ajánlatkérő a szerződésben előírja a Kbt. 136. § (1) bekezdése és 143. § (3) 

bekezdése szerinti rendelkezéseket is.  
 

Ajánlatkérő késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamatra vonatkozóan a 
Ptk. 6:155. § (1) bekezdése irányadó: a késedelmi kamat mértéke a 
késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes magyar jegybanki 

alapkamat 8 (nyolc) százalékkal növelt értékével egyezik meg. A kamat 
számításakor a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes 

jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére. Nyertes 
ajánlattevő a késedelmi kamat iránti igényét legkésőbb a pénzügyi teljesítést 
követő naptári év január 20-ig jogosult érvényesíteni. 

 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és 

kiegyenlítése során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a 
továbbiakban: Art.) 36/A. § rendelkezéseit mind nyertes ajánlattevő, mind az 
alvállalkozó(i) esetében alkalmazni kell, melynek értelmében a havonta 

összesen nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések esetén a számla 
kifizetésének feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő 30 napnál nem régebbi, 

nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást adjon át, vagy küldjön meg az 
Ajánlatkérő részére, vagy pedig a kifizetés időpontjában szerepeljen a 
köztartozásmentes adózói adatbázisban. 

 



 

 

  

Az ajánlattétel, az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.  
 
10./ RÉSZAJÁNLAT, TÖBBVÁLTOZATÚ AJÁNLAT TÉTELÉNEK LEHETŐSÉGE 

 

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt, mivel a 

szerződés tárgyával, mennyiségével valamint a teljesítésével kapcsolatban a 
részajánlattételi lehetőség műszaki oldalról ésszerűtlen. 

 
Többváltozatú ajánlat nem tehető.  

 
11./ KIZÁRÓ OKOK 

 

11.1. Kizáró okok:   
 

Az eljárásban nem lehet Részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem 
vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, 
akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró 

okok bármelyike fennáll. 
 

11.2. A kizáró okok fenn nem állásának igazolási módja: 
 
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a kizáró okok fenn nem állásának 

tekintetében a Részvételre jelentkezőnek és az alkalmassági 

igazolásában résztvevő szervezetnek a részvételi szakaszban 
kizárólag az egységes európai közbeszerzési dokumentumban és 

a mellékelt nyilatkozatminták szerint kell nyilatkozniuk. 
 
A Kbt. 85. § (1) bekezdése szerint a Részvételi jelentkező részvételi 
jelentkezésével együtt benyújtja a kizáró okok és az alkalmasság 
igazolására az egységes európai közbeszerzési dokumentumot.  

 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a kizáró okokra vonatkozó 

nyilatkozatok/igazolások keltezése nem lehet korábbi a felhívás 
feladásánál. 
 
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a kizáró okok fenn nem állását a részvételi 
szakaszban, egy körben ellenőrzi. 

 
A kizáró okok igazolását alátámasztó dokumentumok körét 
részletesebben a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § és 10. §-i 

tartalmazzák: 
 
A) Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében a Kbt. 

Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban az 
ajánlatkérő a Kbt. 62. §-a tekintetében a következő igazolásokat és 

írásbeli nyilatkozat  okat köteles elfogadni, illetve a 

következőképpen köteles ellenőrizni a kizáró okok hiányát: 
a) a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) és e) pontja tekintetében - amelyet 
kizárólag természetes személy gazdasági szereplő köteles igazolni -, 

valamint a Kbt. 62. § (2) bekezdésében említett személyek esetén 



 

 

  

közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített 
nyilatkozatot; 

b) a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében az adózás rendjéről 

szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) szerinti 
köztartozásmentes adózói adatbázisból az ajánlatkérő ellenőrzi, ha 

a gazdasági szereplő az adatbázisban nem szerepel, az illetékes adó- 
és vámhivatal igazolását vagy az Art. szerinti együttes adóigazolást; 
c) a Kbt. 62. § (1) bekezdés c) és d) pontja tekintetében a 

céginformációs és az elektronikus cégeljárásban közreműködő 

szolgálattól (a továbbiakban: céginformációs szolgálat) ingyenesen, 
elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján az ajánlatkérő 

ellenőrzi; a Kbt. 62. § (1) bekezdés d) pontja tekintetében, ha a 

gazdasági szereplő a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a 
végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény értelmében nem minősül 

cégnek, vagy ha az adott szervezet tevékenységének felfüggesztésére 
a cégbíróságon kívül más hatóság is jogosult, közjegyző vagy 
gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyi latkozatot; 
d) a Kbt. 62. § (1) bekezdés f) pontja tekintetében a kizáró ok hiányát a 

céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető 
cégjegyzék-adatok alapján az ajánlatkérő ellenőrzi; ha a nem 

természetes személy gazdasági szereplő nem minősül cégnek, 
közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített 

nyilatkozatot; 
e) a Kbt. 62. § (1) bekezdés g) pontja tekintetében a kizáró ok hiányát 

a Hatóság honlapján elérhető nyilvántartásból, valamint a 

céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető 
cégjegyzék-adatok alapján az ajánlatkérő ellenőrzi; 

f) a Kbt. 62. § (1) bekezdés h) pontja tekintetében az ajánlatkérő nem 

kérhet külön igazolást, a kizáró ok hiányának igazolásaként az 
ajánlatkérő köteles elfogadni az eljárásban benyújtott egységes 

európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot; 
g) a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja tekintetében nem szükséges 

igazolás benyújtása, a kizáró ok megvalósulását az ajánlatkérő 
ellenőrzi az eljárás során; 
h) a Kbt. 62. § (1) bekezdés j) pontja tekintetében az adott eljárásban 

a kizáró ok megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során; 

korábbi közbeszerzési eljárásra vonatkozóan pedig az ajánlatkérő 
köteles elfogadni az eljárásban benyújtott egységes európai 
közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot; 
i) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjára vonatkozóan 

ia) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka) alpontja tekintetében nem 

szükséges igazolás vagy nyilatkozat benyújtása, a céginformációs 
szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok 

alapján az ajánlatkérő azt ellenőrzi, hogy valóban Magyarországon 
bejegyzett gazdasági szereplőről van szó; 
ib) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az 
ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, 

melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet 

szabályozott tőzsdén jegyeznek; 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) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi 

tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének 
bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a 

gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont 
ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre 
vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni; 
ic) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjára vonatkozóan az 
ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy 

személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az 
ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25% -os 
tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik; ha van ilyen 

szervezet, az ajánlattevő azt nyilatkozatban megnevezi (cégnév, 
székhely), továbbá nyilatkozik, hogy annak vonatkozásában a Kbt. 62. 

§ (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában hivatkozott kizáró feltétel nem áll 
fenn; 
j) a Kbt. 62. § (1) bekezdés l) pontja tekintetében a kizáró okok hiányát 

az ajánlatkérő ellenőrzi a munkaügyi hatóságnak a munkaügyi 
ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 8/C. §-a szerint vezetett 

nyilvántartásából nyilvánosságra hozott adatokból, valamint a 

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal honlapján közzétett adatokból; 
k) a Kbt. 62. § (1) bekezdés m) pontja tekintetében nem szükséges 

igazolás benyújtása, a kizáró ok megvalósulását az ajánlatkérő 
ellenőrzi az eljárás során; 
l) a Kbt. 62. § (1) bekezdés n) pontja tekintetében a Gazdasági 

Versenyhivatal (a továbbiakban: GVH) döntései, illetve az ezt 
felülvizsgáló bírósági döntések tekintetében a jogsértés megtörténtét az 
ajánlatkérő a GVH honlapján található, döntéseket tartalmazó 
adatbázisokból ellenőrzi; az ajánlatkérő ezen felül nem kérhet külön 

igazolást, a GVH honlapján található adatbázisokban nem szereplő 

esetleges jogsértés hiányának igazolásaként az ajánlatkérő köteles 
elfogadni az eljárásban benyújtott egységes európai közbeszerzési 

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

európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot; 
n) a Kbt. 62. § (1) bekezdés p) pontja tekintetében az ajánlatkérő nem 

kérhet külön igazolást, a kizáró ok hiányának igazolásaként az 
ajánlatkérő köteles elfogadni az eljárásban benyújtott egységes 
európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot. 

o) a Kbt. 62. § (1) bekezdés q) pontja tekintetében az ajánlatkérő nem 

kérhet külön igazolást, a jogsértés megtörténtét vagy annak hiányát a 

Hatóság honlapján közzétett adatokból az ajánlatkérő ellenőrzi. 
 
 
B) Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az 

ajánlatkérő a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési 

eljárásban a Kbt. 62. §-a tekintetében a következő igazolásokat és 
írásbeli nyilatkozatokat köteles elfogadni, illetve a következőképpen 
köteles ellenőrizni a kizáró okok hiányát: 



 

 

  

a) a Kbt. 62. § (1) bekezdés a), e)-f) pontja és (2) bekezdése 

tekintetében a gazdasági szereplő, illetve személy tagállama vagy 
letelepedése szerinti országa illetékes igazságügyi vagy 
közigazgatási hatósága által kibocsátott okiratot, amely igazolja az 

említett követelmények teljesítését; 
b) a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében a letelepedése 
szerinti ország illetékes hatóságainak igazolását; a kizáró ok hiányát 

magyarországi köztartozással kapcsolatban az Art. szerinti 
köztartozásmentes adózói adatbázisból az ajánlatkérő is ellenőrzi; 

ha az ajánlattevő az adatbázisban nem szerepel, az illetékes adó- és 
vámhivatal igazolását vagy az Art. szerinti együttes adóigazolást is 
be kell nyújtani; amennyiben a gazdasági szereplő Magyarországon 

nem végez adóköteles tevékenységet, a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal erről szóló igazolását; 

c) a Kbt. 62. § (1) bekezdés c), d), g) pontja tekintetében a 
letelepedése szerinti ország illetékes hatóságainak igazolását; a g) 

pont tekintetében a Közbeszerzési Döntőbizottság által alkalmazott 
eltiltásra vonatkozóan a kizáró ok hiányát az ajánlatkérő a Hatóság 
honlapján elérhető nyilvántartásból ellenőrzi; 

d) a Kbt. 62. § (1) bekezdés h) pontja tekintetében az ajánlatkérő nem 

kérhet külön igazolást, a kizáró ok hiányának igazolásaként az 
ajánlatkérő köteles elfogadni az eljárásban benyújtott egységes 

európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot; 
e) a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja tekintetében nem szükséges 
igazolás benyújtása, a kizáró ok megvalósulását az ajánlatkérő 

ellenőrzi az eljárás során; 
f) a Kbt. 62. § (1) bekezdés j) pontja tekintetében az adott eljárásban a 

kizáró ok megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során; 

korábbi közbeszerzési eljárásra vonatkozóan pedig az ajánlatkérő 
köteles elfogadni az eljárásban benyújtott egységes európai 

közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot; 
g) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjára vonatkozóan: 

ga) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka) alpontja tekintetében az 
érintett ország illetékes hatósága által kiállított adóilletőség-
igazolást; 

gb) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az 
ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, 

melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén vagy amelyet 

szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt nem jegyzik 
szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) 

pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi 
tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását 

tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági 
szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) 
vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó 

nyilatkozatot szükséges csatolni; 
gc) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) pontja tekintetében az 

ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy 
személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az 
ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25% -os 

tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik; ha van ilyen 



 

 

  

szervezet, az ajánlattevő azt nyilatkozatban megnevezi (cégnév, 
székhely), továbbá nyilatkozik, hogy annak vonatkozásában a Kbt. 62. 

§ (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában hivatkozott kizáró feltétel nem áll 
fenn; 
h) a Kbt. 62. § (1) bekezdés l) pontja tekintetében a kizáró okok 
hiányát az ajánlatkérő ellenőrzi a munkaügyi hatóságnak a 

munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 8/C. §-a szerint 
vezetett nyilvántartásából nyilvánosságra hozott adatokból, valamint a 
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal honlapján közzétett 

adatokból; 
i) a Kbt. 62. § (1) bekezdés m) pontja tekintetében nem szükséges 

igazolás benyújtása, a kizáró ok megvalósulását az ajánlatkérő 

ellenőrzi az eljárás során; 
j) a Kbt. 62. § (1) bekezdés n) és o) pontja tekintetében az ajánlatkérő 

nem kérhet külön igazolást, a kizáró ok hiányának igazolásaként az 
ajánlatkérő köteles elfogadni az eljárásban benyújtott egységes 
európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot; 

Magyarországon elkövetett korábbi jogsértés tekintetében az 
ajánlatkérő az n) pontban található kizáró ok hiányát a GVH honlapján 

található, döntéseket tartalmazó adatbázisokból ellenőrzi; 
k) a Kbt. 62. § (1) bekezdés p) pontja tekintetében az ajánlatkérő nem 

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

kérhet külön igazolást, a jogsértés megtörténtét vagy annak hiányát a 
Hatóság honlapján közzétett adatokból az ajánlatkérő ellenőrzi. 

 
Alvállalkozók  

 

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. §-a értelmében: az ajánlattevő 
az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más 

szervezet vonatkozásában csak az egységes európai 
közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában, 

illetve ha az ajánlatkérő előírta, a 63. §-ában foglalt kizáró okok 

hiányának igazolása érdekében.  
 
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt 
alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése 
szerinti nyilatkozatot nyújt be.  

 
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltése (321/2015. 

(X.30.) Korm. rendelet 2. § - 7. §):  
 
1. Az ajánlatkérő köteles a közbeszerzési dokumentumokkal együtt 

elektronikus formában rendelkezésre bocsátani az adott eljáráshoz 
tartozó egységes európai közbeszerzési dokumentum mintáját, 

amely tartalmazza  
a) az egységes európai közbeszerzési dokumentum 
formanyomtatványa (a továbbiakban: formanyomtatvány) I. részében 
megkövetelt, az eljárás azonosítását szolgáló adatokat, illetve 



 

 

  

hirdetmény közzététele esetén az Európai Unió Hivatalos Lapjában 
megjelenő hirdetmény azonosító számát,  

b) az eljárás során alkalmazandó kizáró okokat, 
c) az eljárás során megkövetelt alkalmassági követelményeket, 

kivéve, ha az ajánlatkérő az (5) bekezdés alapján elfogadja a 
gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát.  
 
A fenti kötelezettség teljesítésére az Európai Bizottság által erre 
vonatkozóan létrehozott webfelület is használható. Ilyen esetben az 

ajánlatkérőnek a közbeszerzési dokumentumokban meg kell adnia az 
elektronikus formanyomtatvány minta elérhetőségét.  
 
2. Az ajánlatkérő a fentiekben meghatározott információkon kívül 

kéri, hogy az ajánlattevő a formanyomtatványon tüntesse fel  
a) az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, amelyeknek a 

kapacitásaira nem támaszkodik,  
 
Az 1. c) pont esetében az ajánlatkérő az alkalmassági követelmények 
előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő 

egyszerű nyilatkozatát.  

 
3. Az ajánlattevő az ajánlatával együtt benyújtja a megfelelő 

képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírt, és az 
ajánlatkérő által kért módon kitöltött formanyomtatványt.  

 

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés alkalmazása 
esetén a gazdasági szereplő a formanyomtatványt az Európai Bizottság 

által létrehozott webfelületen tölti ki, majd az így kitöltött és aláírt 
dokumentumot nyújtja be az ajánlatkérőnek.  
 

Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más 
szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván 

megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által 
kitöltött és aláírt külön formanyomtatványokat is benyújtja. Ilyen 

esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy 

személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról 
nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező 

igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához.  
 
Közös ajánlattétel vagy részvételi jelentkezés esetén a közös 

ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők mindegyike külön 
formanyomtatványt nyújt be.  

 
A gazdasági szereplők az adott eljárás során benyújtott 
formanyomtatványban található információkat másik közbeszerzési 

eljárásban is felhasználhatják, ha az abban foglalt információk továbbra 
is megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a 

másik eljárásban megkövetelt információkat. 
A formanyomtatvány újbóli felhasználása esetén a gazdasági szereplő 
köteles a formanyomtatvány I. részében található adatokat az új 

eljárásnak megfelelően frissíteni és nyilatkozni arról, hogy az abban 



 

 

  

található adatok továbbra is megfelelnek a valóságnak. Ebben az 
esetben a gazdasági szereplő köteles a VI. részben található 

nyilatkozatokat is újból megtenni. 
 
Öntisztázás 
 

A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok 

kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére a részvételre 
jelentkező, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő 
gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, 

amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti 
vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése 

szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági 
szereplő a részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan 
intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére 
kellőképpen igazolják a megbízhatóságát.  

 

Ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti vagy 
bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti 

jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló 
gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül 
köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az 

egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg 
köteles benyújtani. 

 

A kizáró okok igazolása kapcsán ajánlatkérő felhívja a Részvételre 
jelentkező figyelmét a Közbeszerzési Hatóság alábbi útmutatóira: 

„A Közbeszerzések Tanácsának útmutatója a Kbt. 69. § (11) bekezdése 
szerinti elektronikus, hatósági nyilvántartások köréről és Internetes 
elérhetőségéről” (Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 62. szám, 

2016.06.01.) 
 
12./ ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK 
 

12.1. Pénzügyi és gazdasági szempontból alkalmatlannak minősül a 

Részvételre jelentkező, ha: 
 
P.1.  Saját vagy jogelődjének adózott eredménye eljárást megindító 

felhívás megküldésének napját megelőző három, beszámolóval 
lezárt üzleti évben egynél több alkalommal (üzleti évben) 

negatív. 

 

Az előírt alkalmassági követelmény tekintetében megfelelően 
alkalmazandó a Kbt. 65. § (6)-(7) bekezdése. 

 
P.2. Az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző három 

mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes - általános 

forgalmi adó nélkül számított - árbevétele az évek összességét 
tekintve nem érte el az 50.000.000 Ft összeget, és a 
közbeszerzés tárgyából (informatikai infrastruktúra 

üzemeltetése, működtetése) származó - általános forgalmi adó 



 

 

  

nélkül számított - árbevétele az évek összességét tekintve nem 
érte el legalább a 30.000.000,- HUF összeget. 

 
Az előírt alkalmassági követelmény tekintetében megfelelően 

alkalmazandó a Kbt. 65. § (6)-(7) bekezdése. 
 

12.2.  Pénzügyi és gazdasági alkalmasság - a megkövetelt igazolási mód: 

 
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a pénzügyi és gazdasági alkalmasság 

tekintetében a Részvételre jelentkezőnek és az alkalmassági 

igazolásában résztvevő szervezetnek a részvételi szakaszban 
kizárólag az egységes európai közbeszerzési dokumentumban kell 

nyilatkozniuk a követelményeknek történő megfelelésről. 
Ajánlatkérő a részvételi felhívás mellékletét képező ESPD 

formanyomtatványban nem kéri a formanyomtatvány IV. részében 
szereplő részletes információk megadását, a Részvételre 
jelentkezőnek kizárólag a IV. rész „alfa” pontját kell kitöltenie. 

 
P.1.-2.  A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 

65. § (1) bekezdés a) pontja, a Kbt. 67. §a, valamint a 321/2015. 
(X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés alapján: az előző 
három lezárt üzleti évre (a vizsgált időszaknál később létrejött 

gazdasági szereplők esetén a tárgyévre) vonatkozó adózott 
eredményről, valamint teljes / közbeszerzés tárgyára 
vonatkozó árbevételről szóló nyilatkozat, és a saját vagy 

jogelőd számviteli jogszabályok szerint elkészített 
beszámolóból, illetőleg egyszerűsített éves beszámolóból a 

mérleg és eredménykimutatás benyújtása. 

  
 Amennyiben a Részvételre jelentkező által kért beszámolók a 

céginformációs szolgálat honlapján (11/2009. (IV. 28.) IRM-

MeHVM-PM együttes rendelet 3. §-ában meghatározott internetes 

honlap) megismerhetők, a beszámolók adatait az ajánlatkérő 
ellenőrzi, és a beszámolók csatolása a részvételi 
jelentkezésben nem szükséges. 

  
 A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése 

értelmében, ha a Részvételre jelentkező a kért beszámolókkal 
azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, 
mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az 

alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről 
szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. A Részvételre jelentkező 

pénzügyi és gazdasági alkalmassága akkor állapítható meg, ha 
működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó 
általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele eléri vagy 

meghaladja a nettó 5.000.000,-Ft értéket.  

  

 A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése 
értelmében, ha a Részvételre jelentkező a kért beszámolókkal 
azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, 

amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló 



 

 

  

nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal 
kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási  mód 

helyett bármely, a Részvételre jelentkező által megfelelőnek 
tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja. 

Ajánlatkérő elfogadja a Részvételre jelentkező cégszerűen aláírt 
nyilatkozatát, melyben nyilatkozik, hogy a közbeszerzés tárgya 
szerinti szerződés teljesítésére pénzügyileg-gazdaságilag 

alkalmas. Az érintett Részvételre jelentkező köteles alátámasztani, 
hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a 

beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása 
nem lehetséges. 

 
 Ajánlatkérő rögzíti, hogy az alkalmassági követelményeknek 

való megfelelést a részvételi szakaszban, egy körben 

ellenőrzi: A Részvételre jelentkezőnek és az alkalmassági 

igazolásában résztvevő szervezetnek az egységes európai 
közbeszerzési dokumentumban kell nyilatkozniuk a 

követelményekről, és csatolni a 321/2015. (XI.2.) Korm. 
rendeletben előírt egyéb igazolásokat. Ajánlatkérő a részvételi 
felhívás mellékletét képező ESPD formanyomtatványban nem 
kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes 
információk megadását, a Részvételre jelentkezőnek 

kizárólag a IV. rész „alfa” pontját kell kitöltenie.  
 

12.3. Műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmatlannak minősül a 

Részvételre jelentkező, ha: 
 
M.1. Nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldése 

napjától visszafelé számított három évben (36 hónapos 
időszakban) legalább 60.000.000,- Ft értékben garantált 

hibaelhárítási időt tartalmazó üzemeltetői referenciával 

VMWare vSphere virtuális környezetben CentOS4 vagy annál 

magasabb verziószámú vagy azzal egyenértékű operációs 
rendszerre. 
 

Az alkalmasság legfeljebb 5 db szerződés teljesítésével 
igazolható. 

 
A referenciamunka akkor tekinthető az eljárást megindító felhívás 
feladásától visszafelé számított három éven (36 hónapon) belül 

teljesítettnek, ha három éven belül befejezett, de hat éven belül 
megkezdett. A referencia bemutatható lezárult, illetve folyamatban 

lévő szerződésből is azzal a feltétellel, hogy a teljesítésnek a 
vizsgált időszakra kell esnie. 
 

Amennyiben a referenciaként bemutatott szerződés több évre 
szól, vagy határozatlan idejű és a teljesítés jelenleg is folyamatban 

van, úgy ajánlatkérő a referenciát akkor fogadja el, ha abból 
legalább 6 hónapnyi teljesítés szerződésszerűen megtörtént. 

 
M.2.  A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberei között nincsen: 



 

 

  

 
Legalább 3 fő, műszaki végzettségű szakember, akik 

infrastruktúra üzemeltetésben, kiemelten az alábbi 
területeken i) storage, ii) szerver, iii) VmWare, iv) Linux, v) 

adatbázis, vi) tűzfal- és IT biztonság egyenként legalább 3 
éves (36 hónap) üzemeltetői tapasztalattal rendelkeznek. 

 

Az előírt alkalmassági követelmények tekintetében megfelelően 
alkalmazandó a Kbt. 65. § (6)-(7) és (9) bekezdése. Egy 

szakember az előírt i-vi) képesítések közül többet is igazolhatnak. 
 

12.4.  Műszaki, illetve szakmai alkalmasság - a megkövetelt igazolási mód: 
 
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a műszaki, illetve szakmai alkalmasság 

tekintetében a Részvételre jelentkezőnek és az alkalmassági 

igazolásában résztvevő szervezetnek a részvételi szakaszban 
kizárólag az egységes európai közbeszerzési dokumentumban kell 

nyilatkozniuk a követelményeknek történő megfelelésről. 
Ajánlatkérő a részvételi felhívás mellékletét képező ESPD 

formanyomtatványban nem kéri a formanyomtatvány IV. részében 
szereplő részletes információk megadását, a Részvételre 
jelentkezőnek kizárólag a IV. rész „alfa” pontját kell kitöltenie. 

 
M.1 A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja, és a 321/2015. (X.30.) Korm. 

rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján: az eljárást 

megindító felhívás megküldése napjától visszafelé számított 
három évben (36 hónapos időszakban) teljesített jelentősebb, 

alkalmassági feltétel körében előírt tárgyú 
referenciamunka/referenciamunkák ismertetése a 321/2015. 

(X.30.) Korm. rendelet 22. § szerint: 

 
A 21. § (3) bekezdés a) pontjának esetét a Kbt. Második Része 
szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a következő módon 
kell igazolni: 
a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) 

és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi 
szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU 

európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek 
minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással; 
b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz 

képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az 
ajánlattevő, a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság 

igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával. 

 
 A nyilatkozatban meg kell adni legalább a szerződést kötő másik 

fél nevét, címét (székhelyét), a másik fél részéről felvilágosítást 
adó személy nevét és elérhetőségét (telefonszámát, címét, e-mail 

címét, fax számát), a referenciamunka pontos leírását (elvégzett 
munkák megnevezését, főbb műszaki paramétereit), a teljesítés 
idejét (kezdet és befejezés megjelölésével, év, hónap, nap 

pontossággal) és helyét, továbbá, hogy fővállalkozói, alvállalkozói 



 

 

  

vagy konzorciális teljesítésről van-e szó, és hány százalékos volt a 
teljesítésében a Részvételre jelentkező részvételi aránya, és a 

szerződés mely részét teljesítette. Továbbá nyilatkozni kell arról, 
hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően 

történt-e, olyan részletességgel, hogy annak alapján az 
alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek 
megléte egyértelműen megállapítható legyen. 

 
Ajánlatkérő szerződésszerű teljesítés alatt érti: eredményesen 

lezárt szolgáltatás nyújtása, amely esetében Részvételre 
jelentkező kötelezettségeinek az előírások és szerződés szerint 
eleget tett. 

 
A referencia bemutatható lezárult, illetve folyamatban lévő 

szerződésből is azzal a feltétellel, hogy a teljesítésnek a vizsgált 
időszakra kell esnie és abból legalább 6 hónapnyi teljesítés 
szerződésszerűen megtörtént. 

 
 A referencia esetében a konzorciumi teljesítést a ténylegesen 

elvégzett munkák függvényében veszi figyelembe ajánlatkérő 

az értékelés során – ennek megfelelően a referenciákat is a 
referenciát bemutató által ténylegesen elvégzett munka 

feltüntetésével kell megadni. Ha a nyertes közös Részvételre 

jelentkezőként teljesített szolgáltatásra vonatkozó referencia 
nyilatkozat nem állítható ki az egyes Részvételre jelentkezők által 

végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia 
nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett Részvételre 

jelentkező részéről az ismertetett szolgáltatás egésze tekintetében 
köteles elfogadni, feltéve, hogy a teljesítés a közös Részvételre 
jelentkezők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt és a 

nyilatkozatot benyújtó Részvételre jelentkező által végzett 
teljesítés aránya elérte a 15%-ot. 

 
M.2. A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. 

rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján: a teljesítésbe 
bevonandó szakemberek megnevezése, végzettségüknek, 
képzettségüknek, gyakorlatuknak (tárgya és időtartama) 

ismertetése az alábbiak szerint: az ajánlathoz csatolni kell a 

szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó Részvételre 
jelentkezői nyilatkozatot, továbbá csatolni kell képzettséget, 

végzettséget igazoló dokumentumok másolatát, és a 
szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát. 

 
A szükséges képzettséget/végzettséget igazoló dokumentumok 
egyszerű másolatban is benyújthatók. 

 
Az alkalmasság igazolását olyan részletességgel kell megadni, 

hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között 
előírt feltételek megléte (tehát a szakember gyakorlatának megléte 
is) egyértelműen megállapítható legyen. Az ajánlatnak 
tartalmaznia kell a szakember által aláírt, rendelkezésre állási-, 



 

 

  

valamint arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy az eljárásba 
történő bevonásáról tudomással bír, és a teljesítésre 

megfelelő kapacitással rendelkezik. 

 

12.5.  Alkalmassági feltételnek való megfelelés: 
 

A 12. pontban előírt alkalmassági követelmények tekintetében 

megfelelően alkalmazandó a Kbt. 65. § (6)-(7) bekezdése. Az előírt 
alkalmassági követelményeknek a közös Részvételre jelentkezők 

együttesen is megfelelhetnek. Az előírt alkalmassági 
követelményeknek a Részvételre jelentkező bármely más szervezet 
(vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a 

közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. A kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos 

módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő 
megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés 

teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a 

szerződés teljesítésének időtartama alatt. A Részvételre jelentkezőnek 
a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti más szervezet kapacitására történő 
támaszkodás esetében az ajánlatban meg kell jelölni ezt a 

szervezetet és az ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának 
megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), 

melynek igazolása érdekében a Részvételre jelentkező ezen szervezet 
erőforrására (is) támaszkodik, továbbá csatolni kell az ajánlatban 
vagy részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre 

bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt 
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, 

hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások 
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 

 
A külön jogszabályban foglaltak szerint előírt, szakemberek - azok 
végzettségére, képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó 

követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló 
referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a 
gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet 

kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt a szolgáltatást, 

amelyhez e kapacitásokra szükség van. A valamely közhiteles 

nyilvántartásban való szereplés, mint követelmény igazolására akkor 
vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet 
valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban 

szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés 
kötelezettsége fennáll. 

 
Ajánlatkérő rögzíti, hogy az alkalmassági követelményeknek való 
megfelelést a részvételi szakaszban az ESPD formanyomtatvány 

alapján ellenőrzi. 

 
13./ AZ AJÁNLATOK BÍRÁLATI (ÉRTÉKELÉSI) SZEMPONTJA 

 

Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a 
Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjában rögzítetteknek megfelelően a „legjobb 



 

 

  

ár-érték arányt megjelenítő szempont” elve alapján értékeli, az alábbiak 

szerint:  

 
Részszempont: Súlyszám 

1. Ajánlattételi ár (nettó Ft / teljes szerződéses 
időszak) 

60 

2. A 12.3. M.2. pontja (eljárást megindító felhívás) 

szerinti alkalmassági követelmény igazolására 
bemutatott szakemberek összesített üzemeltetői 

többlettapasztalata a kötelezően előírt min. 3 
évet (36 hónapot) meghaladóan (hónapban) 

20 

3. Az egyes képesítési követelményeknél 
benyújtott, érvényes certificate-ek megléte 

20 

 

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése 
során adható pontszám alsó és felső határa részszempontonként: 

 
Az 1-3. részszempont esetében: 1-100 
 

A módszer mely alapján ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti 
pontszámot: 

 
1. „Ajánlati ár”: A legkedvezőbb ajánlat az adható maximális 100 pontot 

kapja. Az összes további ajánlat pontszáma a legkedvezőbb ajánlathoz 

viszonyítva arányosítással kerül kiszámításra, az alábbi képlet szerint: P = 
(Legalacsonyabb nettó ajánlati ár / Ajánlattevő által vállalt nettó ajánlati ár) × 

99 + 1.  
 

Az ellenszolgáltatás összege (ajánlattételi ár) alatt ajánlatkérő az elvégzendő 

feladatok tekintetében fizetendő vállalkozási díj teljes szerződéses 
időszakra vetített összegét érti, melyet ajánlattevő nettó Ft összegben 

köteles megadni ajánlatában. 
 
Az ellenszolgáltatás összegét úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak az 

általános forgalmi adón kívül minden járulékos költséget, függetlenül azok 
formájától és forrásától, pl. VÁM, különböző díjak és illetékek, egyéb adók stb. 

Az ajánlattételi árat magyar forintban (HUF), nettó értékben, pozitív 
számokban kell megadni. Az ajánlatban szereplő ellenszolgáltatásnak fixnek 
kell lennie, vagyis az Ajánlattevő semmilyen formában és semmilyen 

hivatkozással sem tehet változó ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot. Az 
ellenszolgáltatás összegének tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, 

amelyek az ajánlat tárgyának eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati 
feltételekben rögzített feltételek betartásához szükségesek. 
 

Ajánlatkérő – az értékelés módszerével összhangban – előnyben részesíti azt 
az ajánlatot, amely alacsonyabb mértékű megajánlást tartalmaz. Ajánlatkérő a 

tárgyalások lezárását követően benyújtott végső, és egyben érvényes 
ajánlatot értékeli a megadott bírálati szempont szerint. 
 
2.„Szakemberek többlettapasztalata:” A 2. számú értékelési részszempont 

a legalább 3 fő szakembernek az alkalmassági feltételek között 12.3. pont 



 

 

  

M.2. alpontban kiírt alkalmassági feltételben rögzített 3 éves (36 hónapos) 
gyakorlati időt meghaladó üzemeltetői tapasztalata. 

Ajánlatkérő a 3 fő üzemeltetési szakembert külön – külön értékeli, az alábbiak 
szerint: 

 
Amennyiben a szakember az előírt minimális 3 évnél (36 hónapnál) több 
tapasztalattal rendelkezik, a 36 hónapon felüli igazolt tapasztalatért az 

alábbiak szerint jár többlet pont: 
 

Ajánlatkérő szakemberenként megvizsgálja a benyújtott szakmai önéletrajzok 
alapján, hogy az adott szakember hány hónap tevékenységenkénti 
üzemeltetési tapasztalattal rendelkezik (amennyiben több tevékenységben 

szerzett többlettapasztalatot, a hónapok összeadódnak). 
 

Amennyiben a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek száma meghaladja az 
előírt minimum három főt, Ajánlattevőnek meg kell jelölnie azokat a 
szakembereket, akiket a többlettapasztalatok értékelésébe be szeretne vonni. 

A szakemberek tapasztalatánál egyértelműen meg kell jelölnie a gyakorlati 
időt, melyet Ajánlatkérő a benyújtott önéletrajzok alapján felülvizsgál. 

 
Ehhez az összesített hónapok számát Ajánlattevő összesíti szakemberenként, 
majd a szakemberek hónapjait összeadja.  

 
Az így kijött számokat Ajánlatkérő 1-100 pontskálává alakítja. Ajánlatkérő 
szakemberenként a 36 hónap minimumon felül maximum további 60 hónapot 

vesz figyelembe. (60 hónap üzemeltetési tapasztalat) 
Pontszámítás módszere: P = (Ajánlattevő szakértői össz hónapjainak száma / 

Legtöbb össz-szakértői hónappal rendelkező ajánlattevő) x 99 + 1 
 
Ajánlatkérő csak egész számot fogad el, tört szám megadása esetén a 

kerekítési szabályoktól függetlenül Ajánlatkérő lefelé kerekít. (azaz például 
22,9 hónap megadása esetén ajánlatkérő 22 hónapot vesz figyelembe.) 

 
A szakembereknek önéletrajzukat úgy kell elkészíteniük, hogy abból az 
értékelési körben vizsgált információk, tevékenységek egyértelműen 

kiderüljenek, azaz pontosan fel kell tüntetni azon projekteket, amelyekben a 
szakember tapasztalatot szerzett, valamint a projekt pontos időintervallumát (-

tól – ig, év, hónap megadásával) 
 
Az értékelési szempont szerinti értékelés során a szakemberek esetén csakis 

azon adatokat veszi figyelembe az Ajánlatkérő, amelyeket az önéletrajzból 
egyértelműen meg tud állapítani! 
 

Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az 

általános szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni. 
 
A szakember további üzemeltetői tapasztalatának alátámasztására az 
ajánlat részeként (a 12.4. M.2. alpontban foglalt eseteket figyelembe véve) 
csatolni kell a szakember saját kézzel aláírt önéletrajzát, melyből 

egyértelműen ellenőrizhető az alkalmasság körében előírt, valamint a 
többlet üzemeltetői tapasztalat. Kérjük, hogy évben adja meg az értékelési 



 

 

  

szemponthoz előírt szakmai gyakorlatot. Az üzemeltetői gyakorlat/tapasztalat 
igazolására megjelölt munkák (korábbi projektek) időtartamai esetében fellépő 

időintervallum átfedés, azaz ugyanazon időszak alatt megszerzett üzemeltetői 
gyakorlat/tapasztalat nem minősíthető többszörös szakmai 

gyakorlati/tapasztalati időként. 
 
Ajánlatkérő – az értékelés módszerével összhangban – egyenlő pontszám 

esetén előnyben részesíti azt az ajánlatot, amelyben a bemutatott 
szakemberek (az alkalmasság körében előírt 3 éven felül) hosszabb 

időtartamú összesített üzemeltetői gyakorlattal rendelkeznek. 
 
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlatkérő az 

értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó 
adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni és erről a kérésről a többi 

ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesíteni, ha az ajánlat a megkötni tervezett 
szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony árat tartalmaz. 
 
3.„Az egyes képesítési követelményeknél benyújtott, érvényes certificate-
ek megléte”: 

A 3. számú értékelési részszempont az alkalmassági feltételek között 12.3. 
pont M.2. alpontban kiírt alkalmassági feltételben rögzített legalább 3 fő 
szakember esetében benyújtott, érvényes certificate-ek megléte, 

darabszáma az alábbi táblázat szerinti pontszámot kapják. 

 
Meglévő, az M2. alpontban kiírt 

alkalmassági feltételben rögzített 
szakember Certificate darabszám 

Alkalmazott pontszám: 

6 100 

5 83 

4 67 

3 50 

2 33 

1 17 

 
A szakember további képesítéseinek alátámasztására az ajánlat részeként 
(a 12.4. M.2. alpontban foglalt eseteket figyelembe véve) csatolni kell a 

szakember Certificate másolatát. Kérjük, hogy darabban adja meg az 

értékelési szemponthoz előírt képesítések számát. 
 

Az elfogadható certificate lista szakterületenként: 

 Virtualizáció: Vmware VCP (4.0, 5.0, 6.0 verzió)  

 Hálózati minősítés: Cisco CCNA, vagy HPE ATP vizsgák, vagy 
ezzel egyenértékű más gyártói minősítés. 

 Adatbáziskezelő: pl. Oracle Database Administrator vagy Microsoft 
SQL MTA, vagy ezzel egyenértékű, SQL alapú adatbáziskezelőhöz 
kapcsolódó, más gyártói minősítés. 

 Hardver: gyártó specifikus vizsga pl. HPE ATP server vagy storage 
vagy ezzel egyenértékű más gyártói minősítés. 

 Operációs rendszer: Windows Server MTA vagy Linux Certified 
Sysadmin 

 IT biztonság: pl. Cisco CCNA security vagy más gyártói minősítés 



 

 

  

 
Ajánlatkérő szakterületenként csak egyetlen certificate-et értékel, tehát 

az értékelési részszempontnál meghatározott certificate darabszám 
szakterületenként értendő. 

 
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlatkérő az 
értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó 

adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni és erről a kérésről a többi 
ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesíteni, ha az ajánlat a megkötni tervezett 

szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony árat tartalmaz. 
 
Amennyiben az ajánlati ár megalapozottságáról szóló ajánlatkérői döntés 

meghozatalához az szükséges, az ajánlatkérő összehasonlítás céljából a 
többi ajánlattevőtől is kérhet be meghatározott ajánlati elemeket megalapozó 

adatokat. 
 
Az ajánlatban található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, 

igazolások tartalmának tisztázása érdekében Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint 
felvilágosítást kér. 

 
14./ RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉS BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE 

 

2017. DECEMBER 7. 11:00 ÓRA  
 
15./ A RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEK BENYÚJTÁSÁNAK CÍME 

 
Hargittay és Tóth Ügyvédi Iroda 

(1095 Budapest, Tinódi utca 1-3. fszt. 2.) 
 
16./ A RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉS BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA 

 

A részvételi jelentkezést 1 példányban papír alapon, illetve 1 példányban 

elektronikus adathordozón (CD, DVD) nem szerkeszthető formátumban, gépi 
írással kitöltve, a nyilatkozatot tartalmazó helyeken a képviseletre jogosult 
cégszerű aláírásával ellátva, bekötve vagy fűzve kell elkészíteni és közös, zárt 
borítékban/csomagban kell benyújtani a 15./ pontban foglalt címre 
munkanapokon 10 és 15 óra között az alábbi szöveg, adat feltüntetésével: 

"A VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. informatikai infrastruktúra 
rendszerének üzemeltetése, működtetése vállalkozási szerződés 
keretében.” – Részvételi jelentkezés. A részvételi jelentkezési határidő 

lejártáig nem bontható fel!”. A csomagolásnak a részvételi jelentkezések 

felbontásakor sértetlennek kell lennie! Az eredeti, aláírt részvételi jelentkezést 
- a papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati 
példányban - beleértve az összes nyilatkozatukat, igazolásokat stb. *.pdf 

formátumba (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható módon) 

beszkennelve, elektronikus adathordozón (CD vagy DVD) is be kell nyújtani a 
papír alapú példánnyal közös csomagolásban. Az elektronikus másolati 

példánynak az eredetivel mindenben megegyezőnek kell lennie. Ajánlatkérő 
rögzíti, hogy eltérés esetén a papír alapú részvételi jelentkezést tekinti 
irányadónak. A részvételi jelentkezések összeállításával és benyújtásával 

kapcsolatos minden költség a Részvételre jelentkezőt terheli. A postán feladott 



 

 

  

részvételi jelentkezést az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül 
benyújtottnak, ha annak kézhezvételére a részvételi jelentkezési határidő 

lejártáig sor kerül, a részvételi jelentkezés, illetve az azzal kapcsolatos postai 
küldemények elvesztéséből eredő kockázat a Részvételre jelentkezőt terheli. 

 
A részvételi jelentkezéssel szemben támasztott formai követelmények: 
a) A részvételi jelentkezés eredeti, papír alapú példányát zsinórral, 

lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával a részvételi 
jelentkezés első vagy hátsó lapjához  kell rögzíteni, a matricát le kell 

bélyegezni, és a Részvételre jelentkező részéről erre jogosultnak alá 
kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a 

matricán legyen; 
b) A részvételi jelentkezés oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként 

1-gyel növekedjen.  
c) A részvételi jelentkezésnek az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, 

mely alapján a részvételi jelentkezésben szereplő dokumentumok 
oldalszám alapján megtalálhatóak; 

d) Részvételre jelentkezőnek jelentkezésében nyilatkoznia kell, hogy az 
ajánlat elektronikus formában benyújtott példánya a papír alapú 

(eredeti) példánnyal megegyezik.  
e) A részvételi jelentkezésben lévő minden – a Részvételre jelentkező vagy 

alvállalkozó, vagy alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet által 
készített – dokumentumot (nyilatkozatot) a végén cégszerűen alá kell 
írnia az adott gazdasági szereplőnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan 

személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től 

írásos felhatalmazást kaptak. 
f) A részvételi jelentkezés minden olyan oldalát, amelyen – a részvételi 

jelentkezés beadása előtt – módosítást hajtottak végre, az adott 
dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is 
kézjeggyel kell ellátni. 

 
17./ A RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEK FELBONTÁSÁNAK HELYE, IDEJE  

 
Helye:  Hargittay és Tóth Ügyvédi Iroda 
 (1095 Budapest, Tinódi utca 1-3. fszt. 2.) 

 
Időpontja: 2017. december 7. 11:00 óra 

 
A részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek: A 
részvételi jelentkezések felbontásánál az Ajánlatkérő, a Részvételre 

jelentkező, valamint az általuk meghívott személyek lehetnek jelen. 
 
18./ HIÁNYPÓTLÁS LEHETŐSÉGE 

 

Ajánlatkérő hiánypótlásra a Kbt. 71. §-ában foglaltak szerint lehetőséget 

biztosít. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján eljárva 
nem rendel el újabb hiánypótlást, amennyiben részvételre jelentkező a 

részvételi jelentkezésében korábban meg nem jelölt gazdasági szereplőt von 
be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az 
újabb hiánypótlás alkalmazása. 

 



 

 

  

19./ A TÁRGYALÁS LEFOLYTATÁSÁNAK MENETE ÉS AZ AJÁNLATKÉRŐ ÁLTAL ELŐÍRT 

ALAPVETŐ SZABÁLYAI 

 
Az ajánlatkérő az ajánlattételi szakaszban benyújtott ajánlat bírálatának első 

szakaszát követően tárgyal az alkalmasnak minősített Részvételre 
jelentkezővel, ha az első (ajánlati kötöttséget nem eredményező) ajánlata 
megfelel az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott 

feltételeknek.  
 

Ajánlatkérő legalább egy fordulóban szóban és adott esetben írásban (egy 
fordulónak számít a szóbeli és írásbeli rész) tárgyal a szerződés feltételeiről 
(ennek keretében a teljesítéssel kapcsolatos körülményekről, majd ezt 

követően a bírálati szempontra tett megajánlásról, melyek a szerződés részét 
képezik), hogy ajánlatkérő a legkedvezőbb feltételekkel köthessen 

szerződést.  
 
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy több tárgyalási fordulót is tartson, 

amennyiben az első (vagy további) tárgyalási forduló(k) során az ajánlatot 
tevő nem tesz Ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére 

tekintettel megfelelő ajánlatot, illetve nem sikerül ajánlattevővel megállapodni 
a szerződéses feltételekről. Ajánlattevőt a nevében nyilatkozattételre és 
kötelezettségvállalásra jogosult személynek kell képviselnie.  

 
Több tárgyalási forduló esetén, az utolsó tárgyalás végén, a végső ajánlat 
megadásával ajánlati kötöttség jön létre. Az Ajánlatkérő a végleges ajánlatok 

bontásának megkezdésekor, az ajánlat felbontása előtt közvetlenül 
ismertetheti a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet, 

valamint a becsült érték összegét. 
 
Ajánlattevő a tárgyaláson a benyújtott ajánlatában szereplő ajánlati 

árat/jótállási időtartamot/kötbér mértéket fenntarthatja, vagy rendre 
mérsékelheti/növelheti/növelheti, tehát az ajánlattételi határidőre benyújtott 

ajánlata szerinti megajánlásoknál kedvezőtlenebb ajánlatot nem határozhat 
meg a tárgyalás során.  

 

Az első tárgyalás tervezett időpontja: 2018. január 15. 10:00 óra 

 
Helye: VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Korlátolt Felelősségű 

Társaság 
                     (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 48.) 

 
20./ AZ AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG 

 

A tárgyalások befejezésétől (Kbt. 87. § (4) bek.) számított 30 nap. 
 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közbeszerzési eljárás jelen, 
részvételi szakaszában a részvételre jelentkezők ajánlatot nem tehetnek! 

Az ajánlat benyújtásával történő részvételi jelentkezés beadása a 
részvételi jelentkezés (és az ajánlat) érvénytelenségét vonja maga után! 

 



 

 

  

21./ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL SZÓLÓ ÖSSZEGEZÉS MEGKÜLDÉSÉNEK, ÉS A 

SZERZŐDÉSKÖTÉS TERVEZETT NAPJA: 

  
Ajánlatkérő az eljárás eredményéről írásban, külön jogszabály szerinti 

összegezés egyidejű és közvetlen megküldésével tájékoztatja az 
ajánlattevőket.  
 

A szerződéskötés időpontja: a Kbt. 131. § (6) bekezdés szerinti tíznapos 
időtartam leteltét követően, illetőleg a (8) bekezdés b) pontja szerint. 

 
22./ A RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉS NYELVE 

 

Az eljárás során mindennemű közlés kizárólag magyar nyelven történik, 
kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. A részvételi 

jelentkezés és az ajánlat magyar nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be. 
A részvételi jelentkezéshez, illetve az ajánlathoz csatolt bármely idegen nyelvű 
dokumentumot a Részvételre jelentkező / ajánlattevő általi felelős fordításban 

is mellékelni kell. Ajánlatkérő elfogadja a Részvételre jelentkező / ajánlattevő 
általi felelős fordítást is a Kbt. 47. § (2) bekezdése szerint, nem követeli meg a 

szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet 
szerinti hitelesített magyar fordítást. 

 
23./ A MÓDOSÍTOTT RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS FELADÁSÁNAK NAPJA 

 
2017. november 29. 

 
24./ EGYÉB KÖVETELMÉNY 

 

24.1. Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között minden nyilatkozattétel 
– ha e törvényből más nem következik – írásban történik.  

 
24.2. A Kbt. 44. § (1) bekezdése szerint a Részvételre jelentkező a részvételi 

jelentkezésében, valamint a 72. § szerinti indokolásban elkülönített 
módon (külön kötetben) elhelyezett, üzleti titkot [Ptk. 2:47. §] 
tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti 

titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, 
amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti 
tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági 
szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást 
köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott 

információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen 
módon okozna számára aránytalan sérelmet. Az indokolás nem 

képezheti az üzleti titok részét, az bárki számára megismerhető. A 
gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben 
az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. Az üzleti titkot 

tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok ne tartalmazzanak a 
Kbt. 44. § (2)-(3) bekezdés szerinti elemeket.  

 
24.3. Ajánlatkérő felhívja a Részvételre jelentkezők figyelmét arra, hogy 

kizárólag a részvételre felhívott gazdasági szereplő nyújthat be 

részvételi jelentkezést. A részvételre felhívott gazdasági szereplő 



 

 

  

jogosult közösen részvételi jelentkezést benyújtani olyan gazdasági 
szereplővel, amelynek az Ajánlatkérő nem küldött Részvételi felhívást. 

Közös részvételi jelentkezés esetén a részvételi jelentkezésnek meg 
kell felelnie a Kbt. 35. §-ában foglalt feltételeknek. 

 
Közös részvételi jelentkezés esetében a részvételi jelentkezéshez 
csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló 

megállapodás másolati példányát (konzorciális szerződést), amely 

tartalmazza a Részvételre jelentkezők között, a közbeszerzési 

eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon 
Részvételre jelentkezőt, aki a konzorciumot az eljárás során 
kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös Részvételre jelentkezők 

nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak azt is 
tartalmaznia kell, hogy a közös Részvételre jelentkezők nyertességük 

esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért 
egyetemleges felelősséget vállalnak. 

 

24.4. Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a Kbt. vagy e törvény alapján 
megalkotott külön jogszabály alapján az Ajánlatkérő a közbeszerzési 

eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum 
egyszerű másolatban is benyújtható. 

 

24.5. A Részvételre jelentkező kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet 
írásban az Ajánlatkérőtől a Kbt. 56. § rendelkezéseinek megfelelően.. 
Kérdéseket (kiegészítő tájékoztatáskérést) a jelen felhívás 1./ 

pontjában megadott címre e-mailben, a válaszadás megkönnyítése 
érdekében szerkeszthető formában (.doc formátumban), is el kell 

juttatni legkésőbb a részvételi határidő lejártának napját megelőző 
nyolcadik napon. Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet a 

válaszadási határidőt megelőző negyedik napnál később nyújtották be, 

a kiegészítő tájék             oztatást ajánlatkérőnek csak akkor kell 
megadnia, ha a tájékoztatás elkészítése és a válasz jogszabály szerinti 

határidőben történő megküldése még a részvételi határidő letelte előtt 
lehetséges. 

 
24.6. Ajánlatkérő az ajánlattételi szakaszban az ajánlattételt nem köti 

ajánlattételi biztosíték nyújtásához.  

 
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) kormányrendelet 30. § (4) bekezdése 
alapján tájékoztatja a Részvételre jelentkezőket, hogy a 321/2015. 

(X.30.) kormányrendelet 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott 
minősítési szempontokhoz képest - szigorúbban állapítja meg a 

Részvételre jelentkező alkalmasságát az alábbi szempontoknál: 

12.3. P.1-2. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság; 
12.3. M.1-2. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság. 

 
24.7. Részvételre jelentkezőnek (közös Részvételre jelentkezőnek) a 

részvételi jelentkezésében nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) 
bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában. A nyilatkozatokat nemleges 
tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni, és a részvételi 

jelentkezéshez csatolni.  



 

 

  

 
24.8. Amennyiben Részvételre jelentkező más szervezet kapacitásaira 

támaszkodva igazolja a gazdasági és pénzügyi alkalmasságot, 
abban az esetben a Kbt. 65. § (8) bekezdés alapján az a szervezet, 

amelynek adatait a Részvételre jelentkező vagy részvételre jelentkező 
a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:419. §-ában 
foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt a Részvételre 

jelentkező teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével 
összefüggésben ért kár megtérítéséért. Erre tekintettel a kezességet 
vállaló köteles az ajánlatban megadni székhelyét (postacímét), 
telefonszámát, faxszámát, e-mail címét. 

 
24.9. Ajánlatkérő az alkalmasság megállapításához szükséges pénzügyi 

adatokat – annak szükségessége esetén – a Magyar Nemzeti Banknak, 
a felhívás megküldésének napján érvényes hivatalos deviza 

árfolyamai alapján számítja át Magyar Forintra. MNB deviza árfolyam 

hiányában az ECB által ugyanebben az időpontban jegyzett devizák 
keresztárfolyamából számított árfolyam kerül alkalmazásra. 

 
24.10. Az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel esetén a közép-

európai idő az irányadó. 

 
24.11. A részvételi jelentkezéshez  csatolni kell a dokumentumokat aláíró 

Részvételre jelentkező és az alvállalkozó, valamint az alkalmasság 

igazolásában résztvevő gazdasági szereplő írásbeli képviseletére 
jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) az ajánlatot 

cégszerűen aláíró(k) cégaláírási nyilatkozatát (közjegyzői aláírás-
hitelesítéssel ellátott címpéldány) vagy a 2006. évi V. törvény (Ctv.) 9. 
§-a szerinti, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját vagy annak 

másolati példányát. Ha a cégjegyzésre jogosult és a dokumentumokat 
aláíró személye különböző, akkor csatolandó a kötelezettségvállalásra 

feljogosító, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó, eredeti, 
cégszerűen aláírt meghatalmazás és a meghatalmazást cégszerűen 
aláírók aláírási címpéldányának másolata. 

 
Amennyiben a dokumentumokat nem az írásbeli képviseletre jogosult 

személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek a dokumentumok 
aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, 
a képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott 

meghatalmazását is szükséges csatolni.  
A folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, a 

részvételi jelentkezéshez csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott 
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által 
megküldött igazolást (nemleges nyilatkozat csatolása is szükséges). 

 
24.12. Amennyiben a Részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy az 

alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő a Kbt. 69. § 
(11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, de az ezen 
tényt vagy adatot tartalmazó, a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti 

nyilvántartás a Közbeszerzési Hatóság útmutatójában nem szerepel, 



 

 

  

úgy Részvételre jelentkezőnek (részvételre jelentkezőnek) vagy az 
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek a közbeszerzési 

eljárásban meg kell jelölnie az érintett nyilvántartást. Nem magyar 
nyelvű nyilvántartás esetén az ajánlatkérő kérheti a releváns igazolás 

vagy információ magyar nyelvű fordításának benyújtását. Amennyiben 
a Részvételre jelentkező, az alkalmasság igazolásában részt vevő 
szervezet nevében a részvételi jelentkezésben - átalakulásra 

hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, a 
részvételi jelentkezéshez csatolnia kell a jogutódlás tényét, 

körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen 
a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat. 

 
24.13. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 

 

.,  

Jótállás 

 

Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező feladat hibátlan 
teljesítéséért a szerződés megszűnését követő 6 hónapig terjedő 

jótállást vállal. Ennek ideje alatt Vállalkozó vállalja azt, hogy az általa 
teljesített feladattal összefüggésben felmerült hiba Megrendelő részéről 
történő jelzésének kézhezvételét követően a hibát a jelen szerződés 3. 

sz. melléklet Műszaki leírás 3. pontban rögzített határidők szerint 
elhárítja. 
 

Kötbér és kártérítés 

 

A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján a Vállalkozó kötbér fizetésére 
köteles abban az esetben, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a 
szerződést. 

 
Késedelmi kötbér 

Felek megállapodnak, hogy abban az esetben, ha Vállalkozó nem kezdi 
meg a probléma megoldására irányuló kötelezettsége teljesítését a 
jelen szerződésben meghatározott válaszidőn belül, vagy Megrendelő a 

probléma megoldása késedelmes teljesítésének Vállalkozó által 
megjelölt indokát nem fogadja el, illetőleg Vállalkozó elmulasztja a 

póthatáridő teljesítését is, valamint Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát 
képező egyéb feladatot neki felróható ok miatt késedelmesen teljesíti, 
Megrendelő késedelmi kötbér felszámítására jogosult. 

A kötbér alapja a jelen szerződés tárgyát képező feladat teljesítésének 
jelen szerződés hatálya szerinti üzemeltetési, működtetési feladat havi 

nettó ellenértékének a probléma által érintett informatikai infrastruktúra 
rendszerre eső része. Mértéke: Minden késedelemmel érintett 24 óra 
után 1,0 %, a vállalkozási szerződés szerinti kritikus hiba tekintetében 

meghatározott időtartam túllépése esetén minden megkezdett óra után 
0,5 %. 



 

 

  

A késedelmi kötbér maximuma a feladat teljesítésének jelen szerződés 
8.1. pontjában meghatározott havi nettó ellenértéke 25%-ának 

megfelelő összeg. 
 

Meghiúsulási kötbér 
A jelen szerződés 3. mellékletének Műszaki leírás 3. pontjában 
meghatározott rendelkezésre állási kötelezettség nem teljesítése 

esetén, azaz abban az esetben, ha a rendelkezésre állás nem éri el a 
Műszaki leírás 3. pontjában meghatározott vállalt értéket, vagyis az 

egyedi hibák miatti összes szolgáltatás kiesési idő meghaladja a 
Műszaki leírás 3. pontjában vállalt havi kiesési időtartamot, a kötbér 
mértéke a jelen szerződés 3.1. pontjában meghatározott havi nettó 

átalánydíj 5 %-a. A kötbér nem haladhatja meg a jelen szerződés 3.1. 
pontjában meghatározott havi átalánydíj nettó összegének 25 %-át. 

 
Hibás teljesítési kötbér 
Szerződő felek megállapodnak, hogy amennyiben az informatikai 

infrastruktúra rendszerek üzemeltetési tevékenysége körében a 
Vállalkozó elmulasztja a Műszaki leírás 3. pontjában meghatározott 

Válasz- és / vagy Megoldási időt a Kritikus hiba és/vagy súlyos hiba 
esetén legalább öt alkalommal, úgy Megrendelő a jelen Szerződés 3.1 
pont szerinti havi üzemeltetési díj összege 5 %-ának (öt százalék) 

megfelelő összegű kötbérre jogosult. Amennyiben a Vállalkozó a 
várható késedelemről elvárható időben nem tájékoztatja a Megrendelőt, 
úgy az egyébként Vállalkozónak felróható késedelem esetén esedékes 

kötbér akkor is jár, ha a Vállalkozó a felelősség alól magát egyébként 
kimenti. 

 
Speciális kötbéresetek 
Azon kritikus hibák, melynek forrása a Vállalkozó által a következőkben 

felsorolt tevékenységek végzésére visszavezethető és ezek 
bejelentésétől számítva több mint 60 percen túl fennáll, akkor a kötbér 

mértéke 100.000 Ft esetenként: 
- helytelenül végrehajtott verziótelepítés 
- helytelenül végrehajtott verzióváltás 

- helytelenül végrehajtott műszaki javítás, karbantartás, felújítás, 
bővítés, telepítés 

- helytelenül végrehajtott üzemeltetés, illetve üzemeltetési 
beavatkozás. 
Megrendelő nem lép fel kötbér igénnyel, ha kimutathatóan hozzájárult a 

határidő túllépéséhez. Minden beavatkozás után a beavatkozást végző 
és a felhasználó, bejelentő közösen kötelesek ellenőrizni az 

alkalmazások működését. 
 

24.14. Ajánlatkérő az eljárás nyertesével, annak visszalépése esetén a 

következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köti meg a szerződést, ha őt 
az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte [Kbt. 

131. § (4) bekezdése]. 
 

24.15. A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések 

vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, 



 

 

  

valamint a 307/2015. (X.27.) Korm. rendelet előírásai szerint kell eljárni. 
A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a 

Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 

24.16. Ajánlatkérő tájékoztatja a Részvételre jelentkezőket, hogy jelen 
közbeszerzési eljárásban dinamikus beszerzési rendszer 
alkalmazására, elektronikus árlejtés alkalmazására nem kerül sor. 

 
 Jelen közbeszerzés nem Európai Unióból származó forrásból 

támogatott közbeszerzés. 
 
24.17. A részvételi jelentkezések összeállításával és benyújtásával 

kapcsolatban felmerülő összes költség a Részvételre jelentkezőt terheli. 
 

24.18. Ajánlatkérő felhívja Részvételre jelentkező figyelmét a Kbt. 73. § (5) 
bekezdésében foglaltakra, hogy tájékozódjon a Kbt. 4. mellékletében 
felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezésekről, 

továbbá a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó 
olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a 

szerződés teljesítése során meg kell felelnie. A tájékoztatást az 
illetékes szervek ingyenesen teszik lehetővé.  

 

Azon szervezetek (hatóságok) neve és címe, amelyektől a 
munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó 
kötelezettségekről tájékoztatás kérhető: 

 
Adózás: 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal 

cím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2. 
Telefon: +36-1-428-5100 

Fax: +36-1-428-5509 
Kék szám (mobilhálózatból is hívható): 06-40/42-42-42 

 
Környezetvédelem: 

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főfelügyelőség 

1016 Budapest, Mészáros u. 58/a. 

1539 Budapest, Pf. 675. 
Tel.: 1/2249-100 
Fax: 1/2249-163 

Honlap: www.orszagoszoldhatosag.gov.hu 
 

Egészségvédelem: 
Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

Cím: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. 

Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839. 
Központi telefonszám: 06-1-476-1100 

 
Fogyatékossággal élők esélyegyenlősége: 

Emberi Erőforrások Minisztériuma, Társadalmi 

Felzárkózásért Felelős Államtitkárság 

http://www.orszagoszoldhatosag.gov.hu/


 

 

  

Székhely: 1054 Budapest, Báthory u. 10.  
Telefonszám: 06-1-795-1860 

e-mail: tarsadalmifelzarkozas@emmi.gov.hu 
 

Munkavállalók védelme és a munkafeltételekre vonatkozó 
kötelezettségek: 

Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti 

Főosztályának elérhetőségei: 

Székhely: 1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2. 

Postai cím: 1369 Budapest, Pf.: 481. 
Telefon: 06 80) 204-292; (06 1) 896-3002 
Fax: (06 1) 795-0884 

Email: munkafelugyeleti-foo@ngm.gov.hu  
 

Nemzetgazdasági Minisztérium Foglalkoztatás-
felügyeleti Főosztályának elérhetőségei:  

Székhely: 1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2. 

Postai cím: 1369 Budapest, Pf.: 481. 
Telefon: (06 1) 896-2902 

Fax: (06 1) 795-0880 
Email: foglalkoztatas.felugyeleti-foo@ngm.gov.hu  
 

A tájékoztatással és tanácsadással kapcsolatos feladatok 
ellátása az alábbiak szerint működik: 
 

Az illetékes Kormányhivatal munkavédelmi/munkaügyi 
osztályai (elérhetőségeik megtalálhatók a 

http://www.ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=228 valamint 
a http://www.ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=229 
oldalakon) segítik tájékoztatással és tanácsadással a 

munkáltatókat és munkavállalókat, a munkavédelmi 
képviselőket, továbbá az érdekképviseleteket 

munkavédelemmel kapcsolatos jogaik gyakorlásában, 
kötelezettségeik teljesítésében. 
 
A minisztérium által működtetett Munkavédelmi Tanácsadó 
Szolgálat elérhetőségei: 

Telefon: 06-80/204-292 

Email: munkafelugy-info@ngm.gov.hu 
 

 

Jelen részvételi felhívásban, valamint az ajánlattételi szakaszban rendelkezésre 

bocsátandó közbeszerzési dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és a kapcsolódó végrehajtási 
rendeletek (különös figyelemmel a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó 

sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X. 27.) Korm. rendeletre) 
rendelkezései az irányadóak. 
 
Felhívjuk szíves figyelmét a jelen részvételi felhívásban foglalt előírások és 
feltételek alapos áttekintésére, és kérjük, hogy ajánlatát a leírtak 

figyelembevételével tegye meg. 

mailto:munkafelugyeleti-foo@ngm.gov.hu
mailto:foglalkoztatas.felugyeleti-foo@ngm.gov.hu
http://www.ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=228
http://www.ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=229
mailto:munkafelugy-info@ngm.gov.hu
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TARTALOMJEGYZÉK 

(a benyújtandó részvételre jelentkezés kötelező tartalma) 

 

Oldalszám (kérjük feltüntetni) 

Tartalomjegyzék (a jelen dokumentum) 

 

1. számú dokumentum: Információs adatlap a Részvételre jelentkező, közös 

részvételre jelentkezés esetén mindegyik Részvételre jelentkező részéről 

 

2. számú dokumentum: Nyilatkozat folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról 

(csatolandó a kérelem e-akta CD-n, és a bírósági érkeztetést igazoló fájl CD-n és 

nyomtatva)  

 

3. számú dokumentum: Nyilatkozat a Részvételre jelentkező, közös részvételi 

jelentkezés esetén mindegyik Részvételre jelentkező által a Kbt. 66. § (6) bekezdés 

a) pontja alapján 

 

4. számú dokumentum: Nyilatkozat a Részvételre jelentkező, közös részvételi 

jelentkezés esetén mindegyik Részvételre jelentkező által a Kbt. 66. § (6) bekezdés 

b) pontja alapján 

 

5./A. számú dokumentum: Nyilatkozat a kapacitást nyújtó szervezet részéről Kbt. 

65. § (7) bekezdése alapján 

 

5./B. számú dokumentum: Rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat mintája 

(szakember és kapacitást rendelkezésre bocsátó szerv esetén is kitöltendő) 

 

5./C. számú dokumentum: A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint előszerződés vagy 

szerződés 

 

6. NYILATKOZATOK ÉS IGAZOLÁSOK A KIZÁRÓ OKOKKAL ÉS AZ 

ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEKKEL KAPCSOLATBAN  

 

6.1. számú dokumentum: Ajánlattevő által a külön mellékletben rendelkezésre 

bocsátott minta alapján kitöltött, cégszerűen aláírt egységes európai 

közbeszerzési dokumentum  

 

6.2. számú dokumentum: Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdés tekintetében 

 

7. EGYÉB NYILATKOZATOK/IGAZOLÁSOK,  

 

7.1. számú dokumentum: A részvételi jelentkezéshez csatolni kell a részvételi 

jelentkezésben szereplő dokumentumokat aláíró, a Részvételre jelentkező és az 
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alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő 

írásbeli képviseletére jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) 

cégaláírási nyilatkozatát (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány) 

vagy a 2006. évi V. törvény (Ctv.) 9. §-a szerinti, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-

mintáját. Amennyiben a részvételi jelentkezést nem az írásbeli képviseletre 

jogosult személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek a részvételi jelentkezés 

aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, a 

képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazását is 

szükséges csatolni. 

 

7.2. számú dokumentum: Nyilatkozat a titoktartásról 

 

7.3. számú dokumentum: Nyilatkozat az üzleti titokról – melléklete az indokolás 

 

7.4. számú dokumentum: Részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell, hogy a 

részvételi jelentkezés elektronikus formában benyújtott példánya a papír alapú 

(eredeti) példánnyal megegyezik. 

 

7.5. számú dokumentum: Közös részvételi jelentkezés esetén a konzorciumi 

megállapodás 

 

A részvételi jelentkezés (…) számozott oldalt tartalmaz. 
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1. számú dokumentum 

 

INFORMÁCIÓS ADATLAP 

(a Részvételre jelentkezőnek, közös részvételi jelentkezés esetén minden 

Részvételre jelentkezőnek ki kell töltenie és cégszerűen alá kell írnia) 

 

Közbeszerzési eljárás megnevezése:  

„A VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. informatikai infrastruktúra 
rendszerének üzemeltetése, működtetése vállalkozási szerződés keretében” 

 

1. Cég neve: …………………………………… 

 Székhelye: ………………………………….. 

 Telefon: ……………………………………… 

 Telefax: ……………………………………… 

E-mail címe: ………………………………… 

 Cégjegyzékszáma: ………………………… 

  

2. A cég (cégkivonatban szereplő) megnevezéssel és TEÁOR számmal is 

megjelölt tevékenységi köre, tevékenységi jogosultsága, mely a közbeszerzés tárgya 

szerinti tevékenység végzésére feljogosítja: 

…………………………………… 

 

3. A cég alapításának1 kelte: …………………………………… 

 

Jogelőd neve, címe, alapításának éve: …………………………………… 

 

4. Kapcsolattartásra kijelölt személyek, akikhez az Ajánlatkérő az ajánlatok 

értékelése és tisztázása során, írásban további információért fordulhat (Kbt. 71. §- 

alapján): 

 

 Általános és cégvezetéssel kapcsolatos kérdésekben: 

 Név: …………………………………… Fax: …………………………………… 

 

 Műszaki kérdésekben: 

 Név: …………………………………… Fax: …………………………………… 

 

 Pénzügyi kérdésekben: 

 Név: …………………………………… Fax: …………………………………… 

 

 Személyi kérdésekben: 

 Név: …………………………………… Fax: …………………………………… 

 
                                                 
1
 A cég alapításának kelte a tárolt cégkivonaton 8/1. szám alatt szereplő, első létesítő okirat keltének napja.  
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Az esetleges hiánypótlásra felszólító levelet és az Összegezés az ajánlatok 

elbírálásáról szóló tájékoztatót az alábbi címre (név, fax, e-mail ) kérjük megküldeni: 

  

 Név: …………………………………… 

 Fax: …………………………………… 

 E-mail: ………………………………… 

 

Alulírott……………………………………………    mint Részvételre jelentkező 

képviseletére jogosult nyilatkozom a kis- és középvállalkozásról szóló 2004. évi 

XXXIV. tv. (továbbiakban Kktv.) 3. §. szerint, hogy vállalkozásunk a Kktv. szerint   

 

 

• középvállalkozásnak 

• kisvállalkozásnak 

• mikrovállalkozásnak 

 

 

 

 

……………….., 2017 ……………………hó……..nap 

 

 

                                                               

………………………………………………. 

 (cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 

jogosult/jogosultak részéről) 

 



Részvételi felhívás 

" A VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. informatikai infrastruktúra rendszerének 
üzemeltetése, működtetése vállalkozási szerződés keretében " 

 

  

2. számú dokumentum 

 

NYILATKOZAT 

folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról 

 

Közbeszerzési eljárás megnevezése:  

„A VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. informatikai infrastruktúra 
rendszerének üzemeltetése, működtetése vállalkozási szerződés keretében” 

 

 

Alulírott ……………………………………(képviseletre jogosult neve), mint a 

……………………………….. (cég megnevezése, székhelye, a továbbiakban: 

Részvételre jelentkező) részéről kötelezettségvállalásra feljogosított vezetője 

kijelentem, hogy2 

 

 

I.  Részvételre jelentkező cégadatai tekintetében változásbejegyzési eljárás van 

folyamatban. A változás bejegyzése iránti kérelmet és a cégbíróság általi 

érkeztetést tartalmazok dokumentumot elektronikus formában a részvételi 

jelentkezéshez csatoltuk. 

 

Jelen nyilatkozat mellékletét képezi a kérelem e-akta CD-n, és a bírósági érkeztetést 

igazoló fájl CD-n és nyomtatva. 

 

VAGY 

 

 II. Részvételre jelentkező cégadatai tekintetében nincsen változásbejegyzési 

eljárás folyamatban. 

 

 

……………………2017 …………… …hó…nap 

     

 

 

 ….…………………………………………. 

 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 

jogosult/jogosultak részéről) 

 

 

                                                 
2
 a megfelelő aláhúzandó 



Részvételi felhívás 

" A VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. informatikai infrastruktúra rendszerének 
üzemeltetése, működtetése vállalkozási szerződés keretében " 

 

  

3. számú dokumentum 

NYILATKOZAT 

a Részvételre jelentkező3 által a Kbt. 66.§ (6) bekezdés a) pontja alapján 

 

 

Közbeszerzési eljárás megnevezése:  

„A VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. informatikai infrastruktúra 
rendszerének üzemeltetése, működtetése vállalkozási szerződés keretében” 

 

Részvételre jelentkező megnevezése: …………………..………………………………… 

Részvételre jelentkező címe: ……………………………………………………………..… 

 

1.) Alulírott ……..................................... (képviseletre jogosult neve), mint a(z) 

…….............................................. (cég megnevezése, székhelye) cégjegyzésre 

jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában megnevezem  a 

közbeszerzésnek azt a részét/ részeit, amelynek teljesítéséhez a Részvételre 

jelentkező alvállalkozót vesz igénybe: 

 

A közbeszerzés része/részei: 

……………………………………………………………………. 

 

………………………., 2017  …….......hó……...nap 

 

 ……................................................................ 

(Cégszerű aláírás a kötelezettség- 

vállalásra jogosult/jogosultak részéről) 

VAGY 

 

2.) Alulírott ……..................................... (képviseletre jogosult neve), mint a(z) 

…….............................................. (cég megnevezése, székhelye) cégjegyzésre 

jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy nincs a 

közbeszerzésnek olyan része/részei, amelyek teljesítéséhez a Részvételre 

jelentkező alvállalkozót vesz igénybe. 

 

 

………………………., 2017  …….......hó……...nap 

 

 

 ……................................................................ 

(Cégszerű aláírás a kötelezettség- 

vállalásra jogosult/jogosultak részéről) 

                                                 
3
Közös ajánlat esetén mindegyik ajánlattevőnek csatolnia kell. 



Részvételi felhívás 

" A VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. informatikai infrastruktúra rendszerének 
üzemeltetése, működtetése vállalkozási szerződés keretében " 

 

  

4. számú dokumentum 

NYILATKOZAT 

a Részvételre jelentkező4  által a Kbt. 66.§ (6) bekezdés  b) pontja alapján 

 

Közbeszerzési eljárás megnevezése:  

 

„A VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. informatikai infrastruktúra 
rendszerének üzemeltetése, működtetése vállalkozási szerződés keretében” 

 

Részvételre jelentkező megnevezése: …………………..………………………………… 

Részvételre jelentkező címe: ……………………………………………………………..... 

 

1.) Alulírott ……..................................... (képviseletre jogosult neve), mint a(z) 

…….............................................. (cég megnevezése, székhelye) cégjegyzésre 

jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a 

…..……………………………………………….. (cég megnevezése, székhelye) mint 

Részvételre jelentkező a szerződés teljesítéséhez a következő alvállalkozó(ka)t 

kívánja igénybe venni: 

 

A közbeszerzésnek 

azon része(i), 

amelynek 

teljesítésében az 

alvállalkozó részt 

vesz 

Alvállalkozó 

neve 

Alvállalkozó 

székhelye 

Alvállalkozó 

cégjegyzékszáma 

    

    

    

 

………………………., 2017.  …….......hó……...nap 

  

……................................................................ 

(Cégszerű aláírás a kötelezettség- 

vállalásra jogosult/jogosultak részéről) 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Amennyiben a 3. számú dokumentumban ajánlattevő nyilatkozata nemleges, úgy jelen nyilatkozatot nem 

szükséges csatolni. 

 



Részvételi felhívás 

" A VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. informatikai infrastruktúra rendszerének 
üzemeltetése, működtetése vállalkozási szerződés keretében " 

 

  

5./A. számú dokumentum 

NYILATKOZAT 

kapacitást nyújtó szervezet részéről Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján7 

 

Közbeszerzési eljárás megnevezése: 

 

„A VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. informatikai infrastruktúra 
rendszerének üzemeltetése, működtetése vállalkozási szerződés keretében” 

” 

 

Alulírott ……..................................... (képviseletre jogosult neve), mint a(z) 

…….............................................. (cég megnevezése, székhelye) cégjegyzésre 

jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában a tárgyi közbeszerzési 

eljárásban a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően nyi latkozom, 

hogy az ajánlattevő szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasságának 

igazolásaként általunk igazolni kívánt, az alábbi pénzügyi/műszaki-szakmai 

alkalmassági követelmények teljesülnek: 

 

-………………………………….. 

-………………………………….. 

 

Jelen nyilatkozat mellékleteként (a Kbt. 65. § (8) bekezdésében foglalt eset 

kivételével) csatoljuk továbbá azon szerződéses/előszerződésben vállalt 

kötelezettségvállalást tartalmazó okiratot is, amely alátámasztja, hogy az ajánlattevő 

szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasságának igazolásaként általam 

biztosított erőforrásokat ajánlattevő rendelkezésére állnak majd a szerződés 

teljesítésének időtartama alatt. 

 

 

 

………………………., 2017.  …….......hó……...nap 

 

 

 ……................................................................ 

(Cégszerű aláírás a kötelezettség- 

vállalásra jogosult/jogosultak részéről vagy 

aláírás meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 

                                                 
7
 Amennyiben az ajánlattevő mind a pénzügyi, mind a műszaki alkalmasság igazolása érdekében más szervezet 

kapacitásaira (is) támaszkodik, jelen minta külön töltendő ki és csatolandó a pénzügyi, illetve a műszaki-szalmai 

alkalmasság vonatkozásában. 

 



Részvételi felhívás 

" A VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. informatikai infrastruktúra rendszerének 
üzemeltetése, működtetése vállalkozási szerződés keretében " 

 

  

5./B. számú dokumentum 

 

RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSRÓL SZÓLÓ NYILATKOZAT8 

 

Közbeszerzési eljárás megnevezése:  

„A VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. informatikai infrastruktúra 

rendszerének üzemeltetése, működtetése vállalkozási szerződés keretében” 
 

Részvételre jelentkező neve:……………………….....……..……………………..… 

Részvételre jelentkező (lakhelye, székhelye): ………………………………..… 

 

Alulírott …………………………….. (név), aki született ……(év)….(hónap) …(nap), és 

lakik………………(helység)…………..(utca)…………..(házszám) alatt, mint 

képviseletre jogosult a jelen nyilatkozattal tudomásul veszem, hogy a fenti ajánlatot 

tevő cég  a jelen ajánlatában a személyemet / az általam képviselt ……………….. 

(cégnév) …………………… (székhely) szervezetet9 szakemberként / kapacitást 

rendelkezésre bocsátó szervként10 megnevezte, mint az adott feladat 

megvalósításában közreműködő személyt. 

 

Megnevezett jogosultság:…………………………………………………... 

 

Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettség, amely az e 

szerződésben való részvételt bármilyen szempontból akadályozná és a teljesítéshez 

szükséges erőforrások a szerződés időtartama alatt rendelkezésre állnak.   

 

Kelt………………………., 2017. …………………. hó ..... napján. 

 

 

 

………………………………………. 

Saját kezű / cégszerű aláírás 

 

 

                                                 
8
 Kapacitást rendelkezése bocsátó szervezet bevonása esetén a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek 

kell csatolnia. 
9
 A megfelelő szöveg aláhúzandó. 

10
 A megfelelő szöveg aláhúzandó 



Részvételi felhívás 

" A VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. informatikai infrastruktúra rendszerének 
üzemeltetése, működtetése vállalkozási szerződés keretében " 

 

  

  5./C. számú dokumentum 

 

A KBT. 65. § (7) BEKEZDÉSE SZERINT ELŐSZERZŐDÉS VAGY SZERZŐDÉS 



Részvételi felhívás 

" A VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. informatikai infrastruktúra rendszerének 
üzemeltetése, működtetése vállalkozási szerződés keretében " 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

NYILATKOZATOK ÉS IGAZOLÁSOK A KIZÁRÓ OKOKKAL KAPCSOLATBAN  



Részvételi felhívás 

" A VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. informatikai infrastruktúra rendszerének 
üzemeltetése, működtetése vállalkozási szerződés keretében " 

 

  

 

6.1. számú dokumentum 

      

A külön mellékletben rendelkezésre bocsátott minta alapján kitöltött, 

cégszerűen aláírt egységes európai közbeszerzési dokumentum 

 

 

 



Részvételi felhívás 

" A VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. informatikai infrastruktúra rendszerének 
üzemeltetése, működtetése vállalkozási szerződés keretében " 

 

 

6.2. számú dokumentum 

 

NYILATKOZAT 

a Kbt. 67. § (4) bekezdés tekintetében 

 

Közbeszerzési eljárás megnevezése:  

„A VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. informatikai infrastruktúra 

rendszerének üzemeltetése, működtetése vállalkozási szerződés keretében” 
 

Részvételre jelentkező megnevezése: …………………..………………………………… 

Részvételre jelentkező címe: …………………………………………………………..…… 

 

Alulírott …………………………….. (név), aki született ……(év)….(hónap) …(nap), és 

lakik………………(helység)…………..(utca)…………..(házszám) alatt mint fenti 

részvételi jelentkezést benyújtó cég képviseletre jogosultja az alábbiakról nyilatkozok: 

 

a szerződés teljesítéséhez Részvételre jelentkező nem vesz igénybe a Kbt. 62. § 

(1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. 

 

 

……………….., 2017. ……………………hó……..nap 

 

 

 

………………………………………… 

(cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 

jogosult személy részéről) 

 

  



Részvételi felhívás 

" A VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. informatikai infrastruktúra rendszerének 
üzemeltetése, működtetése vállalkozási szerződés keretében " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

EGYÉB NYILATKOZATOK/IGAZOLÁSOK 

 

 

 



Részvételi felhívás 
" A VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. informatikai infrastruktúra rendszerének 

üzemeltetése, működtetése vállalkozási szerződés keretében " 
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7.1. számú dokumentum 

 

ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM29 

                                                 
29

 Kapacitást rendelkezésre bocsátó szerv aláírójának is csatolnia kell. 



Részvételi felhívás 
" A VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. informatikai infrastruktúra rendszerének 

üzemeltetése, működtetése vállalkozási szerződés keretében " 
 

 46 

 

7.2. számú dokumentum 

NYILATKOZAT30 

a titoktartásról  

 

Közbeszerzési eljárás megnevezése:  

„A VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. informatikai infrastruktúra 

rendszerének üzemeltetése, működtetése vállalkozási szerződés keretében” 

Részvételre jelentkező/ alvállalkozó / alkalmasság igazolására igénybe vett más 

szervezet31 neve: ………………………………………... 

Részvételre jelentkező/ alvállalkozó / alkalmasság igazolására igénybe vett más 

szervezet32 címe:…………………………………………. 

 

Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... (cég 

megnevezése, székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem 

tudatában 

n y i l a t k o z o m 

 

hogy a közbeszerzési eljárás során tudomásomra jutott információkat bizalmasan 

kezelem, harmadik fél részére információt kizárólag olyan mértékben adok, amely a 

részvételi jelentkezés / ajánlat elkészítéséhez feltétlenül szükséges.  

 

A közbeszerzési dokumentumokat, annak egyes részeit, vagy másolati példányait, 

illetve azok részeit kizárólag a részvételi jelentkezés / ajánlat elkészítéséhez, a 

dokumentumokban feltüntetett rendeltetési célnak megfelelően használom fel. 

 

 

……………….., 2017. ……………………hó……..nap 

 

 

….…………………………………………. 

(Cégszerű aláírás a kötelezettség- 

vállalásra jogosult/jogosultak részéről) 

                                                 
30 Közös ajánlat esetén mindegyik ajánlattevőnek csatolnia kell, alvállalkozónak és kapacitást rendelkezésre bocsátó 

szervnek is csatolnia kell. 
31

 A megfelelő alhúzandó 
32

 A megfelelő alhúzandó 



Részvételi felhívás 
" A VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. informatikai infrastruktúra rendszerének 

üzemeltetése, működtetése vállalkozási szerződés keretében " 
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7.3. számú dokumentum 

 

NYILATKOZAT  

az üzleti titokról33 

 

Közbeszerzési eljárás megnevezése:  

„A VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. informatikai infrastruktúra 

rendszerének üzemeltetése, működtetése vállalkozási szerződés keretében” 

Részvételre jelentkező neve: ….……………………………… 

Részvételre jelentkező címe: ….……………………………… 

 

Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... (cég 

megnevezése, székhely) Részvételre jelentkező cégjegyzésre jogosult képviselője 

büntetőjogi felelősségem tudatában 

n y i l a t k o z o m, 

 

hogy az általunk benyújtott részvételi jelentkezés üzleti titkot34 

 tartalmaz, amelynek nyilvánosságra hozatalát megtiltom. 

 nem tartalmaz.  

 

Amennyiben a részvételi jelentkezés üzleti titkot tartalmaz, úgy az üzleti titkot 

tartalmazó iratokat külön kötetben csatoljuk.  

 

A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást 

köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy 

adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan 

sérelmet. Az indokolás nem képezheti az üzleti titok részét, az bárki számára 

megismerhető. 

 

……………………2017 …………… …hó…nap 

 

 ….…………………………………………. 

(Cégszerű aláírás a kötelezettség- 

vállalásra jogosult/jogosultak részéről 

                                                 
33 Közös ajánlat esetén mindegyik ajánlattevőnek csatolnia kell. 
34

 Az Ajánlattevő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan ténynek, 

információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a bírálati 

szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló részinformációk, alapadatok (így különösen az 

árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.   

 



Részvételi felhívás 
" A VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. informatikai infrastruktúra rendszerének 

üzemeltetése, működtetése vállalkozási szerződés keretében " 
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7.4. számú dokumentum 

NYILATKOZAT 

A papír alapú és az elektronikus formában benyújtott  

dokumentumok tartalmi azonosságáról 

 

Közbeszerzési eljárás megnevezése:  

„A VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. informatikai infrastruktúra 

rendszerének üzemeltetése, működtetése vállalkozási szerződés keretében” 
 

Részvételre jelentkező neve: ….……………………………… 

Részvételre jelentkező címe: ….……………………………… 

 

Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... (cég 

megnevezése, székhely) Részvételre jelentkező cégjegyzésre jogosult képviselője 

büntetőjogi felelősségem tudatában 

n y i l a t k o z o m, 

 

hogy a részvételi jelentkezés papír alapú és az elektronikus formában benyújtott 

dokumentumai tartalmilag megegyeznek. 

 

 

……………………2017 …………… …hó…nap 

 

 

 ….…………………………………………. 

(Cégszerű aláírás a kötelezettség- 

vállalásra jogosult/jogosultak részéről 
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7.5. számú dokumentum 

 

MEGÁLLAPODÁS KÖZÖS RÉSZVÉTELRŐL / AJÁNLATTÉTELRŐL 

 

Közbeszerzési eljárás megnevezése:  

„A VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. informatikai infrastruktúra 

rendszerének üzemeltetése, működtetése vállalkozási szerződés keretében” 

A Kbt. 35. §-a alapján az alábbi cégek közös részvételi jelentkezést / ajánlatot 

tesznek: 

 

Cégnév (közös Részvételre jelentkező neve):………………………...…………….. 

Cég címe (közös Részvételre jelentkező címe):………………………………………. 

Cégjegyzék száma:…………………..…………………………………….………. 

 

valamint 

Cégnév (közös Részvételre jelentkező neve):………………………...…………….. 

Cég címe (közös Részvételre jelentkező címe):……………………………………… 

Cégjegyzék száma:…………………..……………………………………….……. 

 

Mint közös Részvételre jelentkezők kijelentjük, hogy a Részvételi Felhívásban 

foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat jelen 

nyilatkozatunkkal maradéktalanul elfogadjuk. 

 

Egymás közötti és külső jogviszonyunkra a Polgári Törvénykönyv 6:29.§-ában és 

6:30.§-ában foglaltak az irányadóak.  

 

Közös akarattal ezennel úgy nyilatkozunk, hogy a közbeszerzés során nevünkben 

történő kötelezettségvállalásra teljes jogkörrel az alábbi közös Részvételre 

jelentkező jogosult: 

 

Cégnév (közös Részvételre jelentkező neve):………………………………………. 

Cégnév (közös Részvételre jelentkező címe):………………………………………. 

Cégjegyzék száma:…………………..…………………………………….………. 

Kötelezettségvállalásra jogosult személy neve és beosztása:……………………. 

 

Tudomásul vesszük, hogy a közbeszerzés tárgya megvalósításával összefüggő 

szerződéses feladataink teljesítésekor, mint közös Részvételre jelentkezőket, 

egyetemleges felelősség terhel, mert a szolgáltatás oszthatatlan, ezt a jelen 

megállapodás cégszerű aláírásával is megerősítjük. 

 

A teljesítés igazolás alapján kiállított számla(k) ellenértékét kérjük a (pénzintézet 

megnevezése) ……………………………… által vezetett …………………………… 

számú számlára utalni szíveskedjenek.  
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A beszerzés tárgyának megvalósítása során felmerülő feladatokat egymás között 

a közbeszerzési műszaki tartalom ismeretében, az ajánlat részeként benyújtandó 

megállapodás-kiegészítésben rögzítjük. 

 

VAGY 

 

A beszerzés tárgyának megvalósítása során felmerülő feladatokat egymás között 

az alábbiak szerint osztjuk fel, az alábbi részesedésben: 

 

1. Közös Részvételre jelentkező: 

Cégnév (közös Részvételre jelentkező 

neve):…………………...…………………..………. 

Cég címe (közös Részvételre jelentkező 

címe):……………………………………….………. 

Vállalt feladatok és kötelezettségek megosztása:……………...………………... 

 

Részesedés mértéke:……………………………………………………………….. 

 

2. Közös Részvételre jelentkező: 

Cégnév (közös Részvételre jelentkező 

neve):…………………...…………………..………. 

Cég címe (közös Részvételre jelentkező 

címe):……………………………………….………. 

Vállalt feladatok és kötelezettségek megosztása:……………...………………... 

 

Részesedés mértéke:……………………………………………………………….. 

 

Ez a Közös megállapodás a részvételi jelentkezés benyújtásának a napján érvényes 

és hatályos, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy a végrehajthatósága nem 

függ felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltételtől. 

 

 

…………………………2017. ……………….hó ………….nap 

 

 

 

……………………………………..    ..…………………………………. 

(Cégszerű aláírás a kötelezettség-        (Cégszerű aláírás a kötelezettség- 

vállalásra jogosult/jogosultak részéről)  vállalásra jogosult/jogosultak részéről) 
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