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I.

Fejezet

Ajánlattételi felhívás
A Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ „Hajdúsági könyvári
kapuk” – elnevezésű, TIOP-1.2.3-08/1-2008-0086 azonosító számú projektje
megvalósításához kapcsolódó informatikai eszközök beszerzése

tárgyában

Ajánlattételi felhívás a Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ
hirdetmény nélküli egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása a „Hajdúsági könyvári
kapuk” – elnevezésű, TIOP-1.2.3-08/1-2008-0086 azonosító számú projektje
megvalósításához kapcsolódó informatikai eszközök beszerzése
tárgyában
1./ Az ajánlatkérő neve: Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ
Címe: 4026 Debrecen, Bem tér 19.
Telefonszám: 52/502-470
Telefax: 52/502-471
2./ A Közbeszerzés tárgya és mennyisége:
„Hajdúsági könyvtári kapuk, TIOP-1.2.3.-08/1-2008-0086 azonosító számú projektje
megvalósításához kapcsolódó informatikai eszközök szállítása és helyszíni üzembe helyezése
- összesen 25 db – 2 db szállítási szerződés keretében.
A szerződés meghatározása: Szállítási szerződés
Az eljárás során részajánlattételi lehetőség biztosított a Kbt. 249.§ (2) s) pontja, valamint a
50.§ (3) bekezdése szerint, a következő részekre:
1. Ajánlati rész: Integrált könyvtári szoftverrendszer (összesen 2 db)
• Corvina kliens megyei kiterjesztés, médiaszerver (1 db)
• Oracle Standard One unlimited proc. Licence (1 db)
2. Ajánlati rész: Megyei adat-és szolgáltató központ szoftverrendszer (összesen 23 db)
• Monguz (1 db)
• Portál24 (1 db)
• Monguz rekord tároló mag plugin (1 db)
• OAI-PMH DP adatfeladáshoz (1 db)
• Z39.50 szerver (1 db)
• MOKKA aut. Feltöltés plugin (1 db)
• OAI-PMH SP alsó plugin (1 db)
• Z39.50 alsó plugin kliens (1 db)
• JaDoX (1 db)
• JaDoX editor licence (11 db)
• JaDox elekt. Doku küld. Modul (1 db)
• Wiki kapcsolat alsó plugin (1 db)
• GroupFruit (1 db)
Az ajánlattételre felkért ajánlattevők szabadon dönthetnek arról, hogy hány ajánlati részre
kívánnak ajánlatot benyújtani. (az egyes ajánlati részek tovább nem bonthatók)
3./ A közbeszerzési műszaki leírás, illetőleg a minőségi követelmények, teljesítmény
követelmények:
Az ajánlati dokumentációban meghatározott, a szokásos szakmai és minőségi
követelményeknek megfelelően, első osztályú minőségben. Az ajánlattétel megkönnyítésére

elkészített ajánlati dokumentációt az ajánlatkérő jelen ajánlattételi felhívás mellékleteként
ingyenesen bocsátja valamennyi ajánlattevő rendelkezésére.
4./ A szerződés meghatározása: szállítási szerződés
5./ A teljesítés határideje: 2010. november 30., előteljesítés lehetséges
6./ A teljesítés helye: Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ 4026
Debrecen, Bem tér 19.
7./ Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. A teljesítést követően benyújtott számla teljesítésétől számított
30 napon belül banki átutalással. A teljesítés során 1 db végszámla benyújtására van
lehetőség.
8./ Az ajánlatok bírálati szempontja: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
9./ Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok, továbbá a minimálisan
megkövetelt pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasság
megítéléséhez szükséges adatok, az alkalmasságot kizáró tényezők:
Kizáró tényezők:
-Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó az, akivel szemben a Kbt. 60. § (1)
bekezdésében a)- h) pontjaiban meghatározott kizáró okok fennállnak.
- Nem lehet az eljárásban ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó az, akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)d)
pontjában
meghatározott
kizáró
okok
fennállnak.
- Nem lehet az eljárásban ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó az, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)
bekezdésében a)-b) felsorolt kizáró feltételek fennállnak.
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a közös ajánlattevőkre, az ajánlattevőre, a közbeszerzés
értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójára
vonatkozóan az alábbi dokumentumokat eredeti, vagy másolati formában:
a) a 2009. évre vonatkozó, számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolóját a hozzá tartozó
mellékletekkel, mérleggel és eredmény-kimutatással,
b) valamennyi, a cégkivonatban feltüntetett bankszámlájáról a számlavezető pénzintézet által
az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 60 napnál nem régebbi nyilatkozatot (eredeti vagy
hitelesített
másolatban)
legalább
az
alábbi
tartalommal:
- mióta vezeti a számlát;
- a nyilatkozat kiállítását megelőző egy évben a számlán volt-e sorban állás; ha igen, milyen
időtartamban [Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pont]

Alkalmasságot kizáró tényezők:
a) mérleg szerinti eredménye 2009. évben negatív volt.
b) a számlavezető pénzintézet(ek) nyilatkozata szerint számláján a nyilatkozat kiállítását
megelőző 1 évben 30 napot meghaladó sorban állás volt;
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a közös ajánlattevőkre, az ajánlattevőre, a közbeszerzés
értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójára
vonatkozóan az alábbi dokumentumokat eredeti, vagy másolati formában:
a) a tárgyévet megelőző három év (2007., 2008. és 2009.) legjelentősebb, a jelen beszerzés
tárgya szerinti, informatikai szoftver szállítása ismertetését [Kbt. 67. § (1) bekezdés a) pont].
A Kbt. 68. § (1) bekezdése szerinti igazolásban meg kell adni legalább az ellenszolgáltatás
összegét, a teljesítés idejét és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Ajánlattevő, illetve 10%-ot meghaladó mértékben igénybe venni kíván alvállalkozója
alkalmatlan, ha nem rendelkezik a vizsgált években (2007., 2008., 2009.) évek összességében
legalább 1 db, legalább bruttó 5 mFt értékű informatikai szoftver szállítása területén teljesített
referenciával.
11. Szerződés biztosító mellékkötelezettségek:
- Az ajánlatkérő legalább 25.000.- Ft/nap késedelmi kötbér vállalását írja elő,
- Az ajánlatkérő legalább 24 hónap jótállási idő vállalását írja elő,
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek szerződéses feltételek. Amennyiben az
ajánlattevő ezeket ajánlatában - legalább ebben a mértékben – nem vállalja, az az ajánlata
érvénytelenségének megállapítását vonja maga után.
12. Hiánypótlás biztosítása:
Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 83.§-ban meghatározottak szerint hiánypótlási lehetőségét
biztosít valamennyi ajánlattevő számára.
13./ Ajánlattételi határidő: 2010. október 1-én, 11.00 óra
14.Az ajánlatok benyújtásának címe: Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési
Központ 4026 Debrecen, Bem tér 19. igazgatói titkárság
15./ Az ajánlattétel nyelve: magyar
16./ Az ajánlatok felbontásának helye: Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és
Művelődési Központ 4026 Debrecen, Bem tér 19. igazgatói titkárság

17./ Az ajánlatok felbontásának időpontja: 2010. október 1-én, 11.00 óra
18./ Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni, vagy a benyújtott
ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálják el: az eljárás során tárgyalni nem lehet, a benyújtott
ajánlatok tárgyalás nélkül kerülnek elbírálásra.
19./ Ha az eljárás tárgyalásos, a tárgyalás lefolytatásának menetét és az ajánlatkérő által
előírt alapvető szabályait, az első tárgyalás időpontját: 20./ A szerződéskötés tervezett időpontja: 2010. október 18-án, 8.00 óra
21./Az ajánlattételi felhívás feladásának, illetőleg megküldésének napja:
2010. szeptember 16.
22./ Egyéb információk:
• A beszerzés Európai Uniós forrásból valósul meg. A támogatott projekt: A Méliusz
Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ „Hajdúsági könyvári kapuk” –
elnevezésű, TIOP-1.2.3-08/1-2008-0086 azonosító számú projektje.
• Az ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 253.§-t nem alkalmazza.
• Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő az ajánlattételi határidőt megelőző 60
napnál nem régebbi cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási
címpéldánya(i)-t, eredetben vagy másolatban.
• Az ajánlatban az ajánlattevőknek nyilatkozatot kell benyújtaniuk a Kbt. 70. és 71. §’ai szerint, a dokumentációban kiadott nyilatkozatminták kitöltésével

II. Fejezet
Útmutató az ajánlattevők részére
A Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ „Hajdúsági könyvári
kapuk” – elnevezésű, TIOP-1.2.3-08/1-2008-0086 azonosító számú projektje
megvalósításához kapcsolódó informatikai eszközök beszerzése

Útmutató az ajánlattevők részére
Jelen útmutató az ajánlattételi felhívásban meghatározott feltételek értelmezésére, az ott
meghatározott feltételek kiegészítésére, valamint egyéb a Kbt. előírásainak megfelelő
ajánlattételi feltételek rögzítését tartalmazza. Jelen Dokumentáció tekintetében a Kbt.
megjelölés a 2003. évi CXXIX. törvényt jelöli.
1.

A dokumentáció használata

A Dokumentáció ajánlatkérő szellemi tulajdonát képezi, ennek megfelelően a szellemi
alkotásokról szóló
jogszabályok oltalomban részesítik. A Dokumentáció másolása,
sokszorosítása csak a jelen eljárásban történő használat érdekében megengedett, a jelen eljárás
keretein kívül bármilyen formában történő felhasználásához ajánlatkérő nem járul hozzá.
2.

Ajánlatkérő nyilatkozata

Ajánlatkérő nyilatkozik, hogy az ajánlattételi felhívás „A szerződés tárgya” szakaszban
meghatározott szerződés teljesítéséhez szükséges anyagi fedezet rendelkezésére áll.
A dokumentáció részét képező közbeszerzési műszaki leírás (beszerzendő áruk, termékek
leírása), a hatályos jogszabályokban és egyéb szabványos előírásokban a Kbt. 58.§-ban előírt
követelmények figyelembe vétele mellett került összeállításra, valamint abban a létesítéshez
meglévő és okiratokban foglalt követelmények betartásra kerültek.
4.

Az ajánlat költségei

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költséget ajánlattevő viseli.
Ajánlatkérő az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban ajánlattevők részéről
semmilyen jogcímen nem fogad el költség igényérvényesítést, függetlenül attól, hogy
ajánlatkérő az eljárást eredményessé, vagy eredménytelenné nyilvánítja. Ajánlatkérő a
benyújtott ajánlatokat, dokumentumokat nem szolgáltatja vissza.
5.

Kapcsolattartás

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy a közbeszerzési eljárás során
kapcsolattartásra kizárólag írásban kerülhet sor. Ajánlatkérő visszautasít minden személyes
vagy nem dokumentálható kapcsolattartási formát. Ajánlattevők az ajánlati felhívással és a
dokumentációval kapcsolatban felmerült kérdéseiket kizárólag írásban nyújthatják be az
ajánlattételi határidő lejártát megelőző 5 napig, a faxon és e-mailben- Word formátumban eljuttatva, feltüntetve az eljárás tárgyát.

Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azon kérdések megválaszolásáért, melyeket az
ajánlattevők nem az ajánlati felhívásban megjelölt elérési helyekre küldtek meg, vagy nem
Word formátumban küldtek meg!
Az Ajánlatkérő továbbá nem vállal felelősséget azon kérdések megválaszolásáért, melyeket az
ajánlattevők vagy csak faxon, vagy csak e-mailben küldtek meg!
Ajánlatkérő a Kbt. 56. § (2) bekezdésben foglalt kötelezettségét olyan módon teljesíti, hogy
az Ajánlattevők által feltett kérdéseket és az azokra adott kiegészítő tájékoztatást a törvényes
határidőn belül megadja.
Ajánlattevő a fenti szabályok megsértéséből adódó valamennyi következményt viselni
kötelesek.
Ajánlattevő adja meg ajánlatában azon kapcsolattartó személyek nevét, beosztását, valamint
telefon és telefax számait, e-mail címeit, akik az eljárás során nyilatkozattételre, információ
adására jogosultak.
6.

Az eljárás nyelve

Az eljárás nyelve magyar. Az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, az eljárás során
mindennemű levelezés és egyéb kapcsolattartás magyar nyelven történik.
Minden idegen nyelven kiállított igazolás és dokumentum mellé csatolni kell azok hiteles
magyar fordítását is a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C.
törvény vagy a szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986.(VI.26.) MT rendelet és a
7/1986.(VI.26.)IM rendelet előírásainak megfelelően.
7.

Az ajánlat terjedelme

Az ajánlat tárgyát, a megvalósítandó feladatot a Dokumentáció műszaki mellékletét alkotó,
beszerezendő áruk, termékek leírását tartalmazó árazatlan költségvetési kiírás képezi.
8.

Az ajánlatok elbírálása

Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (2) bekezdés a) pontja szerinti, a legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatás mellett benyújtott ajánlat kiválasztása alapján bírálja el.
9.

Fizetési feltételek

Ajánlatkérő előleget nem fizet. A teljesítés során 1 db végszámla benyújtására van lehetőség.
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást ajánlatkérő által kiállított teljesítés igazolás és ajánlattevő
által benyújtott számla alapján banki átutalással, a Kbt. 305.§ (3) bekezdésében, illetve az Art.
36/A. §-ban foglaltaknak megfelelően teljesíti. Fizetési határidő: 30 nap.
Ajánlatkérő lehetővé teszi, hogy a jelen pontban meghatározott fizetési feltételektől
kedvezőbb fizetési feltételekre tegyenek ajánlatot ajánlattevők.

10.

Kötbér vállalásának feltételei

Ajánlatkérő érvényességi feltételként a következő kötbér típusú szerződést biztosító
mellékkötelezettségek vállalását írja elő:
- Napi késedelmi kötbér legalább 25 000Ft/nap
11.

Pót-, és többletszállítások

A teljesítés során a szerződéses mennyiség nem térhet el.
12.

Jótállás vállalásának feltételei

Ajánlatkérő előírja, hogy Ajánlattevő adja meg ajánlatában a vállalt jótállási időtartam hosszát
hónapokban, mely a szerződés tárgyában meghatározott munkákra teljes körűen értendő. A
jótállás időtartamaként ajánlatkérő a sikeresen lezárt, teljes körű, teljesítési igazolással lezárt
átvételtől számítottan minimum 24 hónap jótállás vállalását írja elő.
13.

Egyéb feltételek

13.1) Ajánlattevő csatolja ajánlatához a teljesítés megvalósítási ütemtervét, valamint pénzügyi
ütemezését.
13.2) Az Ajánlatkérő írásban, a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett, felvilágosítást
kérhet az ajánlattevőtől a kizáró okokkal, az alkalmassággal, illetőleg az ajánlati
felhívásban vagy a dokumentációban előírt egyéb iratokkal kapcsolatos nem egyértelmű
kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében. A felvilágosításra
adott válasz nem eredményezheti az ajánlat módosítását.
14. Az ajánlattevőnek meg kell jelölnie ajánlatában a közbeszerzésnek azt a részét (részeit),
amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem
haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe, az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítésében a
megjelölt alvállalkozók közreműködnek, továbbá az ajánlattevő részére a szerződés
teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetet a Kbt. 71.§ (1) bekezdése értelmében.
15. Az ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét a közbeszerzésekről szóló 2003. évi
CXXIX. törvény 2009. április 1-én hatályba lépett módosítására, amely törvény 63.§(1) a) és
b) pontjai értelmében az ajánlatban az ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell arról, hogy nem
tartoznak a 60.§, 61.§-ban meghatározott kizáró okok alá. Az ajánlattevőnek – nyertessége
esetén – az eredményhirdetést követő 8 napon belül kell ezen kizáró okok fenn nem állását
igazolniuk a Kbt-ben előírt dokumentumok benyújtásával.
Ugyanakkor az ajánlatkérő ezúton kifejti azon véleményét, mely szerint csak abban az esetben
élhetnek a kizáró okok fenn nem állása igazolására szolgáló dokumentumokkal kapcsolatosan
hiánypótlási lehetőségükkel, amennyiben azt önkéntesen benyújtanak ajánlatukkal.

16. Ajánlattevő csatolja ajánlatához részletes ajánlatát, mely tartalmazza a fizetési feltételeket,
teljesítési határidők, jótállási feltételeket, késedelmi kötbér feltételeket,
ajánlat
érvényességére vonatkozó feltételek, egyéb ajánlattevői feltételek stb. ismertetését.
17. Az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és
formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Ajánlatkérő
előírja, hogy ajánlattevő csatolja ajánlatához a Kbt. 70. § (2) bekezdése értelmében kifejezett
nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés teljesítésére és a kért
ellenszolgáltatásra.
Az ajánlati felhívásban előírt valamennyi igazolást, nyilatkozatot – azok kivételével, melyek
egyszerű másolatban csatolhatók – közjegyző vagy ügyvéd által hitelesített másolatban is
benyújthatja az ajánlattevő.
Az ajánlatkérő az eredetiben becsatolt igazolásokat,
nyilatkozatokat is elfogadja.
18. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő
az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonatát, a cégjegyzésre
jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya(i)-t, eredetben vagy másolatban.
A közbeszerzési eljárási dokumentáció részét képezi:
ajánlati felhívás
útmutató,
alaki feltételek,
ajánlati és szerződéses feltételek, szerződéstervezet,
ajánlatkérési műszaki dokumentáció,
a közbeszerzési eljárás alatt készült írásos anyag,
19.

Ajánlat benyújtása

Az ajánlatokat három példányban A/4 formátumban kell benyújtani, melyek közül az egyiket
„eredeti”, a másik kettőt pedig „másolat” felirattal kell megjelölni. Az ajánlathoz
oldalszámokat tartalmazó tartalomjegyzéket kell mellékelni.
A másolati példányokat a kész, eredeti példányról kell elkészíteni. Amennyiben, bármilyen
eltérés lenne az egyes példányok között, az eredeti példány az irányadó.
Az ajánlat eredeti példányát géppel vagy tintával kell kitölteni, az információkat tartalmazó
oldalakat folyamatos sorszámozású oldalszámmal ellátni.
A saját nyilatkozatokat cégszerűen kell aláírni, valamennyi további információt tartalmazó
oldalt szignálni kell, a cégszerű aláírást tartalmazó oldalt nem kell szignálni.
Az összeállított ajánlat eredeti és másolati példányait csomagolva, vagy borítékban kell
benyújtani. A csomagolást úgy kell elkészíteni, hogy a bontás során annak sértetlensége
egyértelműen megállapítható legyen.
A benyújtott ajánlatok csomagolását az alábbi feliratokkal kell ellátni:
„Méliusz Központ informatikai eszközök beszerzése . Az ajánlat nem bontható fel az
ajánlattételi határidő lejártáig: 2010. 10. 01. 11.00 óráig.”

Ha a csomagolást nem jelölik meg a fenti előírásnak megfelelően, az Ajánlatkérő nem vállal
felelősséget a benyújtott ajánlat elkeveredéséért és idő előtti felbontásáért. Amennyiben az
ajánlattételi határidő módosul (pl. az ajánlattételi határidő meghosszabbítása miatt), úgy a
felirat aktualizálható, azaz a módosított ajánlattételi határidő napját kell feltüntetni.
Az ajánlat nem tartalmazhat betoldásokat, törléseket vagy felülírásokat, azt az esetet kivéve,
ha ajánlattevő javítja ki saját hibáját. Ilyenkor az ajánlat aláírójának, illetve aláíróinak
kézjegyükkel kell ellátniuk a javításokat.
A benyújtott ajánlat eredeti és egy másolati példányát az ajánlatkérő 5 évig megőrzi. Egy
másolati példányt az ajánlatkérő az eredményhirdetést követően 60 napig tárolja, az
ajánlattevő vagy megbízottja kérésére átadja. A 60. nap után az át nem vett másolati példányt
az ajánlatkérő minden külön értesítés nélkül megsemmisíti.

20.

Ajánlatok bontása

Az ajánlat bontására a Kbt. 80. §-ában meghatározott feltételeknek megfelelően az
ajánlattételi határidő lejártakor, az ajánlattételi felhívásban megadott helyszínen kerül sor.
Ajánlatkérő az ajánlatok bontási eljárásán a Kbt. 80. §. (3) bekezdésében előírt adatokat
ismerteti.
21.

Ajánlat összeállítása

Ajánlatkérő felkéri Ajánlattevőket, hogy az ajánlatukat „Az ajánlat részeként benyújtandó
igazolások, nyilatkozatok és dokumentumok jegyzéke” jelen dokumentáció III. Fejezet, 1.
számú mellékletben megadott sorrend szerint állítsák össze.
22. Szerződés tervezet benyújtása
A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 2009. április 1-én hatályba lépett
módosítása értelmében az ajánlatkérőnek az ajánlati dokumentációban szerződés tervezetet
kell az ajánlattevők részére rendelkezésre bocsátania. Az ajánlatkérő a dokumentáció IV.
Fejezetében közreadott tervezettel ezen kötelezettségének tesz eleget.
A szerződés tervezetben rögzített minimális ajánlati elemek vállalása az érvényes ajánlattétel
feltétele, a tervezet tehát tartalmában nem csökkenthető. Bővíthető viszont a szerződés
tervezet mindazon többletvállalásokkal, amelyeket az ajánlattevők benyújtásra kerülő
ajánlatai tartalmaznak. Az ajánlattevők tehát kiegészíthetik az ajánlatkérő által rendelkezésre
bocsátott tervezetet. Fontos követelmény azonban ez esetben az, hogy az ajánlatban
benyújtásra kerülő szerződés tervezet teljes összhangban álljon az ajánlat tartalmával.
23.

Nyilvánosság

Az Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy az eljárás a Kbt-ben előírt
nyilvánosság biztosítása mellett történik.

Ezen kötelezettségnek való megfelelés érdekében az eljárás dokumentumai, a Kbt-ben
előírtak szerint bárki számára elérhető elektronikus úton, az Ajánlatkérő-Kedvezményezett
hivatalos honlapján, amelynek címe: www.hbmk.hu.
24. Hamis nyilatkozatok besorolása
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlatban benyújtásra kerülő
valamennyi nyilatkozatot akként jelöli meg a Kbt. 54. § (1) bekezdése szerint, amelyek 4. §
9/A. pontja szerinti körülmények fennállása esetén hamis nyilatkozatnak minősülnek.
25. Figyelem felhívás egyenértékűségre
Az ajánlatkérő ezúton hívja fel az ajánlattevők figyelmét, hogy a dokumentáció
tartalmazhat egyes elemek esetében gyártó, illetve típus megnevezéseket. Valamennyi
ilyen esetben a specifikált ajánlati elem kiváltható azzal minden jellemzőjében
egyenértékű elemmel. Ez esetben az ajánlattevőknek az ajánlat érvényessége
feltételeként kell ajánlatukban a maradéktalan egyenértékűséget specifikációs
jellemzőként külön-külön és teljeskörűen bemutatni, valamint arra alkalmas
dokumentummal azt igazolni (pl. termékleírás, termékkatalógus, stb.).
Igazolási módok a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 63. §. – 63/A. §
alapján
63. §1
(1) Az ajánlattevőnek és – a 71. § (1) bekezdésének b) és c) pontja, valamint (5)
bekezdése szerinti esetben – a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára
erőforrást nyújtó szervezetnek
a) az ajánlatban írásban nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a 60. § (1)
bekezdésének, valamint – ha az ajánlatkérő azt előírta – a 61. § (1), illetőleg (2)
bekezdésének hatálya alá, illetőleg jogosult ezt igazolni,
b) az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén ajánlattevők) nyertessége esetén az
eredményhirdetést követő nyolc napon belül a (2)–(5) bekezdés és a 63/A. § (1)
bekezdése szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a 60. § (1) bekezdésének, valamint –
ha az ajánlatkérő azt előírta – a 61. § (1), illetőleg (2) bekezdésének hatálya alá, ha ezt
az ajánlatban nem igazolta.
(2) Az ajánlatkérő a következő igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat köteles
elfogadni:
a) a 60. § (1) bekezdésének a)–d), f) és h) pontja és a 61. § (1) bekezdésének a)–c)
pontja esetében az illetékes bíróság vagy hatóságok nyilvántartásának kivonatát (hatósági
erkölcsi bizonyítványt) vagy ennek hiányában bírósági vagy hatósági igazolást;
1
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b) a 60. § (1) bekezdésének e) pontja esetében az érintett ország illetékes
hatóságainak igazolását;
c) ha az illetékes bíróság vagy hatóság nem bocsát ki az a) vagy a b) pont szerinti
kivonatot vagy igazolást, vagy azok nem terjednek ki az a) pontban hivatkozott esetek
mindegyikére, az ajánlattevő (alvállalkozó) eskü alatt tett nyilatkozatát, vagy ha ilyen
nyilatkozat nem ismert az érintett országban, az ajánlattevő (alvállalkozó) által az illetékes
bíróság, hatóság, kamara vagy szakmai szervezet előtt tett, illetve közjegyző által
hitelesített nyilatkozatot;
d) a 61. § (1) bekezdésének d) pontja esetében az építési beruházásra, az
árubeszerzésre és a szolgáltatás megrendelésre irányuló közbeszerzési eljárások
összehangolásáról szóló 2004/18/EK irányelvnek árubeszerzés esetében a IX B.
mellékletében, építési beruházás esetében a IX A. mellékletében, szolgáltatás megrendelés
esetében a IX C. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy
egyéb igazolást vagy nyilatkozatot;
e) a 61. § (1) bekezdésének e) pontja esetében az engedély vagy a jogosítvány hiteles
másolatát, illetőleg a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást;
f) a 60. § (1) bekezdésének i) pontja esetében az ajánlattevő (alvállalkozó)
nyilatkozatát;
g) a 61. § (2) bekezdése esetében hatósági igazolást;
h) a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke szerinti igazolást azokban az
esetekben, amelyekben a jegyzék bizonyítja – figyelemmel a 14. §-ban foglaltakra is –,
hogy az ajánlattevő (alvállalkozó) nem esik a 60. és 61. § valamely esetének hatálya alá.
(3) A nyertes ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, továbbá az erőforrást nyújtó szervezet –
ha az ajánlatban nem adta be – az eredményhirdetést követő nyolc napon belül
köteles csatolni a 60. § (1) bekezdésének e) pontja és – ha az ajánlatkérő azt előírta – a 61.
§ (2) bekezdése szerinti köztartozást nyilvántartó hatóságok igazolását arról, hogy az
igazolás kiállításának időpontjában van-e az ajánlattevőnek vagy alvállalkozójának
vagy a számára erőforrást nyújtó szervezetnek a hatóság által nyilvántartott
köztartozása, vagy ha van, annak megfizetésére halasztást kapott.
(4) Amennyiben az ajánlatkérő alkalmazza a 91. § (2) bekezdését, és a nyertes
ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozója, továbbá az erőforrást nyújtó szervezet a (3) bekezdésben
előírt határidőn belül az igazolásokat nem, vagy nem megfelelő tartalommal csatolja,
az ajánlatkérő az eredményhirdetést követő kilencedik napon elektronikus úton
felhívja a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőt az igazolások benyújtására. A
következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá a számára
erőforrást nyújtó szervezetnek az eredményhirdetést követő kilencedik naptól
számított nyolc napon belül kell a szükséges igazolásokat becsatolnia, ha az
ajánlatban nem adta be.
(5) Ha jogszabály a 60. § (1) bekezdése e) pontjának vagy a 61. § (2) bekezdésének
hatálya alá tartozó új közterhet állapít meg, az ezzel kapcsolatos igazolást csak azokban az
eljárásokban kell csatolni, amelyekben az eljárás eredményének kihirdetése a

köztartozásról szóló rendelkezés hatálybalépését követő egy évnél későbbi időpontban
történik.
(6) A 60. § (1) bekezdésének g) pontjában foglalt feltétel megvalósulását – a
munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény hatálya alá tartozó esetekben – a
munkavédelmi hatóság nyilvántartásából nyilvánosságra hozott adatok alapján az
ajánlatkérő ellenőrzi. A munkaügyi ellenőrzés szempontjából a bányászatról szóló 1993.
évi XLVIII. törvény hatálya alá tartozó esetekben a bányafelügyelet adja ki a hatósági
igazolást. A hatósági igazolás a kiállításától számított három hónapig érvényes.
63/A. §2
(1) Az ajánlatkérő nem kérheti azon tények, adatok igazolását, illetve az
ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az erőforrást nyújtó szervezetnek
nem kell igazolnia azokat a tényeket, adatokat, amelyek ellenőrzésére az ajánlatkérő
közhiteles elektronikus nyilvántartásból ingyenesen jogosult.
(2) A közbeszerzési ajánlatkérők számára – ha jogszabály alapján az
ajánlatkérő a nyilvántartáshoz hozzáférhet – a közbeszerzési kizáró okokkal
kapcsolatos belföldi közhiteles elektronikus nyilvántartások adataihoz történő
hozzáférés ingyenes.
(3) Az ajánlatkérő az (1) bekezdés szerinti adatokat az eredményhirdetést
követő nyolcadik, a 63. § (4) bekezdése szerinti esetben tizenhetedik napon ellenőrzi,
valamint azokat az ellenőrzéssel egyidejűleg a 7. §-nak megfelelően dokumentálja és
megőrzi.
(4) A hatósági igazolást a hatóság négy napon belül adja ki, a hatóság az
ügyintézési határidőt nem hosszabbíthatja meg. A hatósági igazolásban azt kell
megjelölni, hogy „közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára” állították ki, a
közbeszerzési eljárás ajánlatkérőjének, tárgyának megjelölése nélkül.
(5) Az ajánlatkérő kérelemre – annak kézhezvételétől számított két
munkanapon belül – köteles tájékoztatni a más közbeszerzési eljárás ajánlatkérőjét a
61. § (1) bekezdésének c) pontjában szereplő körülményről.
A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója
a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 63. §-ában hivatkozott
igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a magyarországi
letelepedésű ajánlattevők, alvállalkozók és erőforrást nyújtó szervezetek
vonatkozásában1
(K.É. 2009. évi 80. szám; 2009. július 10.)
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A Közbeszerzések Tanácsa a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a
továbbiakban: Kbt.) 64. §-ának (1) bekezdése alapján az alábbiak szerint útmutatót ad
ki a 63. §-ának (2)-(3) bekezdésében hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról,
nyilvántartásokról és adatokról.
Az útmutató a kizáró okok igazolása rendszerével kapcsolatos tudnivalókat foglalja
össze, illetve abban ad eligazítást, hogy a Magyarországon letelepedett
ajánlattevőknek, az általuk igénybe venni kívánt Magyarországon letelepedett
alvállalkozóknak, illetve erőforrást nyújtó szervezeteknek a Kbt. 63. §-a alapján
milyen igazolásokat kell benyújtaniuk Magyarországon, illetve az Európai Unió
bármely tagállamában (értve ezen az Európai Gazdasági Térségről szóló
Megállapodásban részes államokat is – ld. Kbt. 4. § 6. pont) kiírt közbeszerzési
eljárásokban, azaz a kizáró okok hiányát miként igazolhatják.
A Közbeszerzések Tanácsa elöljáróban felhívja az eljárások résztvevőinek figyelmét
arra, hogy az európai közösségi közbeszerzési irányelvek nemzeti jogba történő
átültetésének következtében a Kbt.-nek a kizáró okok igazolásával kapcsolatos
szabályai olyan elemeket is tartalmaznak, amelyek a hazai jogrendszerben nem
értelmezhetőek (így például „az eskü alatt tett nyilatkozat” vagy a „szakmai szervezet”
fogalma). Céljuk az, hogy a tagállamokban e téren jelentkező eltérő szabályozás ne
jelentsen akadályt a más tagállamban letelepedett vállalkozás számára a közbeszerzési
eljárásban történő részvétel során.
A kizáró okokat a Kbt. 60. §-ának (1) bekezdése, a 61. §-ának (1)-(2) bekezdései,
valamint a 62. §-ának (1) bekezdése tartalmazzák, a kizáró okok hiánya igazolásának
módját pedig a 63. §-ának (1)-(4), illetve (6) bekezdései, valamint a 63/A. §-ának (1)
bekezdése rögzítik. A teljesítés során igénybe venni kívánt alvállalkozók esetében
tekintettel kell lenni továbbá a Kbt. 71. §-ának (3) bekezdésében foglaltakra is. [lásd
még különösen: a Kbt. 104. § (2) bekezdését, a 105. § (3) bekezdését, a 121. § (4)
bekezdését, a 135. § (1) bekezdését, a 136. § (3) bekezdését, a 193. §-át, a 228. § (1)
bekezdését.]
1 A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója a Közbeszerzések Tanácsa korábbi, kizáró okokkal
összefüggő
tájékoztatójának alapul vételével készült, mely jelen útmutató közzétételével egyidejűleg
visszavonásra kerül. Az
új részeket a szövegben aláhúzás jelöli.

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló 2008. évi
CVIII. törvény 2009. április 1-jével lényeges változásokat vezetett be a kizáró okok
igazolásának rendszerét illetően. Amellett, hogy a kizáró okok, illetve az igazolásuk

módjára vonatkozó 63. § alapvetően nem változott, a módosítással beépítésre került
63. § (1) bekezdése és 63/A. §-a az igazolások benyújtása terén új helyzetet teremtett.
Előzőeken túl 2009. június 1-jétől a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményét
érintő törvények módosításáról és egyéb, munkaügyi szempontból szükséges
intézkedésekről szóló 2009. évi XXXVIII. törvény is módosításokat vezetett be a
kizáró okok körében.
A kizáró okokat érintő változásokat az Útmutató I. Része foglalja össze. Az Útmutató
II.-III. Része tartalmazza a kizáró okokat és a kizáró okok hiányának igazolását, az
Útmutató IV.-V. Része pedig a kizáró okokról szóló igazolások formai illetve tartalmi
kérdéseiben nyújt eligazítást.
I. A kizáró okokat érintő változások
A kizáró okokra vonatkozó szabályokat érintő főbb változások az alábbiak szerint
csoportosíthatók:
1. egyes kizáró okokat érintő tartalmi változások;
2. a kizáró okokkal érintett személyi kör változása;
3. a kizáró okok hiányának igazolásával kapcsolatos szabályok változása.
1.
A Kbt. 60. §-a (1) bekezdésének f) pontjában foglalt kizárási esetkör pontosításra
került. Eszerint amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó
szervezet korábbi – három évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárásban
hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat
szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig a
kizáró ok hatálya alatt áll.
A rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményét érintő törvények módosításáról és
egyéb, munkaügyi szempontból szükséges intézkedésekről szóló 2009. évi XXXVIII.
törvény 2. §-a 2009. június 1-jei hatállyal módosította a Kbt. 60. §-a (1) bekezdésének
g) pontját, valamint ezzel összefüggésben a 63. §-ának (6) bekezdését. A változás
lényegét jelenti, hogy a meghatározott, rendezett munkaügyi jogsértések – lásd az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (5) bekezdésének a) pontja,
illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII törvény 16. §-a (4) bekezdésének a)
pontja – a korábbi szabályozástól eltérően nem öt, hanem csak két évre jelentenek
kizárást a közbeszerzési eljárásban való részvételtől.
A Kbt. módosított 60. §-a (1) bekezdésének g) pontja értelmében az eljárásban nem
lehet ajánlattevő, alvállalkozó, erőforrást nyújtó szervezet, aki az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-a (5) bekezdésének a) pontjában
meghatározott, két évnél nem régebben meghozott, jogerős és végrehajtható
közigazgatási, illetőleg bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal
vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott
jogszabálysértést követett el.2

Összegezve, csak a bírsággal sújtott, munkaviszony létesítésével összefüggő
bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt van helye az előzőek alapján a kizárásnak.
A módosítás hatályon kívül helyezte továbbá a Kbt. 60. §-a (1) bekezdésének i)
pontját, ily módon kikerült a kizáró okok köréből az a körülmény, mely szerint nem
lehet az eljárásban ajánlattevő, alvállalkozó, erőforrást nyújtó szervezet, aki az egyenlő
bánásmód követelményének az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló törvénybe ütköző – két évnél nem régebben meghozott –
jogerős közigazgatási, illetve bírósági határozatban megállapított és bírsággal sújtott
magatartást tanúsított.3
Új rendelkezés – a Kbt. 62. §-a (1) bekezdésének b) pontjával összefüggésben –
továbbá, hogy az ajánlatkérőnek tájékoztatnia kell a Közbeszerzések Tanácsát, ha az
érintett ajánlattevő, alvállalkozó, erőforrást nyújtó szervezet hamis nyilatkozatot tett
vagy hamis adatot szolgáltatott a közbeszerzési eljárásban, megjelölve az érintett
szervezet nevét, címét és egyben a kizárás időpontját is.
A Kbt. 63/A. §-ának (5) bekezdése alapján az ajánlatkérő kérelemre – annak
kézhezvételétől számított két munkanapon belül – köteles tájékoztatni a más
közbeszerzési eljárás ajánlatkérőjét a 61. § (1) bekezdésének c) pontjában szereplő
körülményről.
2.
Változást jelent a kötelező és a fakultatív kizáró okok személyi hatályának pontosítása.
Ennek alapján a közbeszerzési eljárásban nem lehet erőforrást nyújtó szervezet sem,
akivel szemben a 60. § (1) bekezdésének a)-i) pontjaiban, valamint – ha az ajánlatkér_
azt el_írta – a 61. § (1) bekezdésének a)-e) pontjaiban, továbbá a 61. § (2)
bekezdésében foglalt kizáró okok teljesülnek. Továbbá az ajánlatkérőnek az eljárásból
az erőforrást nyújtó szervezetet is ki kell zárnia, amennyiben a 62. § (1) bekezdésének
a)-b) pontjaiban foglalt kizáró okokat kimerítette. A módosítás azonos alapokra
helyezte az eljárás valamennyi résztvevője vonatkozásában a kizáró okok igazolásának
szabályait. Eszerint az ajánlattevőre, az alvállalkozóra és az erőforrást nyújtó
szervezetekre azonos szabályok irányadóak a kizáró okokat igazoló dokumentumok
tekintetében.
2 A rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményét érint_ törvények módosításáról és egyéb,
munkaügyi
szempontból szükséges intézkedésekről szóló 2009. évi XXXVIII. törvény rendelkezéseit a
hatályba lépése után
megkezdett közbeszerzési eljárásokra, illetve azokra a hatályba lépése el_tt megkezdett
közbeszerzési
eljárásokra, amelyekben e törvény hatályba lépésekor az ajánlattételi, kétszakaszból álló
eljárás esetében a
részvételi határidő még nem járt le.
3 A módosítás 2009. június 1. napjától hatályos.

3.
A kizáró okok szabályozását érintő legfontosabb változás az igazolás rendszerének
alapvető átalakítása, így lényeges változást jelent a Kbt. 63. §-a (1) bekezdésének
beiktatása. Eszerint az ajánlattevőnek és – a 71. § (1) bekezdésének b) és c) pontja,
valamint (5) bekezdése szerinti esetben – a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő
számára erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban írásban nyilatkoznia kell arról,
hogy nem tartozik a 60. § (1) bekezdésének, valamint – ha az ajánlatkérő azt előírta –
a 61. § (1), valamint (2) bekezdésének hatálya alá, illetőleg jogosult ezt igazolni.
A módosítás célja az ajánlattevők terheinek csökkentése azáltal, hogy csak a nyertes
ajánlattevőnek, és az általa a teljesítésbe bevont tíz százalék feletti alvállalkozónak és
az erőforrást nyújtó szervezetnek kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását, a
közbeszerzési eljárás eredményhirdetését követően – amennyiben az ajánlatában nem
igazolta, hogy nem tartozik a 60. § (1) bekezdésének, valamint a 61. § (1), illetőleg (2)
bekezdésének hatálya alá.
A módosítás által az ajánlattevő (a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, az ajánlattevő számára erőforrást
nyújtó szervezet) dönthet arról, hogy az ajánlatában csupán nyilatkozik a kizáró okok
fenn nem állásáról és nyertessége esetén az eredményhirdetést követő nyolc napon
belül igazolja, hogy nem tartozik a 60. § (1) bekezdésének, valamint – ha az
ajánlatkérő azt előírta – a 61. § (1), illetőleg (2) bekezdésének hatálya alá, vagy az
ajánlatában csatolja a szükséges igazolásokat. Előzőek alapján az ajánlattevő jogosult
az igazolások egy részét az ajánlatban, más részét pedig az eredményhirdetést
követően benyújtani.
A Közbeszerzése Tanácsa hangsúlyozni kívánja, hogy amennyiben az ajánlattev_ már
az ajánlatban benyújtja a kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokat, úgy lehet_sége van
– a Kbt. 83. §-a alapján – az esetleges hiányokat pótolni.
Ha az ajánlattevő úgy dönt, hogy a kizáró okokkal összefüggő igazolásokat csak a
nyertessége esetén, az eredményhirdetést követő nyolc napon belül csatolja, a kizáró
okok fenn nem állásáról a Kbt. 63. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján az
ajánlattevőnek (a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozójának, az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek)
egyszerű nyilatkozatot kell tennie. A Közbeszerzések Tanácsa felhívja az ajánlattevők
figyelmét, hogy a Kbt. 63. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján a nyertes
ajánlattevőnek (a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozójának, az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek)
az eredményhirdetést követően a Kbt. 60. §-a (1) bekezdésének c), d), f) pontjai, illetve
a 61. § (1) bekezdésének a), b), c) pontjai tekintetében közjegyző által hitelesített
nyilatkozatot kell benyújtania.
A Közbeszerzések Tanácsa felhívja az ajánlatkérők figyelmét, hogy amennyiben az
ajánlattevő él a kizáró okok ajánlatban történő igazolásának lehetőségével, az
ajánlatkérő azok esetleges hiányossága esetén köteles a hiánypótlás lehetőségét
biztosítani a Kbt. 83. §-a alapján.

Annak érdekében, hogy az ajánlatkérők biztosak lehessenek abban a kérdésben, mely
ajánlattevő élt a saját, illetve a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, az ajánlattevő számára erőforrást
nyújtó szervezet tekintetében az igazolások önkéntes csatolásának lehetőségével –
ideértve azt az esetet is, hogy egyes, a kizáró okok igazolásával összefüggő iratokat az
ajánlatában önkéntesen csatol, míg másokat csak nyertessége esetén –, illetve mely
ajánlattevő kívánja az igazolások utólagos csatolására vonatkozó előírást
érvényesíteni, a Közbeszerzések Tanácsa azt javasolja, az ajánlatkérk tegyenek a
dokumentáció részévé erre vonatkozó nyilatkozatot. Más megközelítésben az
ajánlattevők számára javasolt, hogy az ajánlatban saját, valamint a közbeszerzés
értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, az
ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezet vonatkozásában külön nyilatkozzanak
arra nézve, hogy a Kbt. 63. §-a (1) bekezdésének a) és b) pontjaiban foglalt két
lehetőség közül az egyes kizáró okok tekintetében melyikkel kívánnak élni. Ez
megkönnyíti az ajánlatkérők számára a hiánypótlás alkalmazását a kizáró okok
tekintetében.
A Közbeszerzések Tanácsa hangsúlyozza, hogy a nyertes ajánlattevő által az
eredményhirdetést követően hiányosan benyújtott igazolásokra hiánypótlás nem
biztosítható.
Amennyiben tehát a nyertes ajánlattevő (a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, az ajánlattevő számára
erőforrást nyújtó szervezet) az eredményhirdetéstől számított nyolc napon belül nem
igazolja, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá, vagy ennek kapcsán hamis
nyilatkozatot tett, az ajánlata a Kbt. 88. §-a (1) bekezdésének i) pontja alapján
érvénytelen. Ha az ajánlatkérő azt előzetesen előírta, akkor ebben az esetben a
következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) kötheti
meg a szerződést a Kbt. 91. §-ának (2) bekezdése alapján.
A Kbt. 63. §-ának (4) bekezdése értelmében amennyiben az ajánlatkérő alkalmazza a
91. § (2) bekezdését, és a nyertes ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, továbbá az erőforrást
nyújtó szervezet a (3) bekezdésben előírt határidőn belül az igazolásokat nem, vagy
nem megfelelő tartalommal csatolja, az ajánlatkérő az eredményhirdetést követő
kilencedik napon elektronikus úton felhívja a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőt
az igazolások benyújtására. A következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek, a
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozójának, továbbá a számára erőforrást nyújtó szervezetnek az
eredményhirdetést követő kilencedik naptól számított nyolc napon belül kell a
szükséges igazolásokat becsatolnia, ha az ajánlatban nem adta be.
A Közbeszerzések Tanácsa felhívja az ajánlatkérők figyelmét, hogy az ajánlatok
újraértékelésére nincsen mód. A közbeszerzési eljárást lezáró eredményhirdetést
követően a bírálati szakasz ismételt megnyitására, az összegezés módosítására, illetve
új eredményhirdetés tartására nincsen lehetőség.
Lényeges – az ajánlattevőket tehermentesítő – változást jelent az újonnan beiktatott

63/A. §, mely alapján az ajánlatkérő nem kérheti azon tények, adatok igazolását,
illetve az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az erőforrást nyújtó
szervezetnek nem kell igazolnia azokat a tényeket, adatokat, amelyek ellenőrzésére az
ajánlatkérő közhiteles elektronikus nyilvántartásból ingyenesen jogosult.
A közbeszerzési ajánlatkérők számára – ha jogszabály alapján az ajánlatkérő a
nyilvántartáshoz hozzáférhet – a közbeszerzési kizáró okokkal kapcsolatos belföldi
közhiteles elektronikus nyilvántartások adataihoz történő hozzáférés ingyenes.
Az ajánlatkérő a közhiteles elektronikus nyilvántartásban szereplő adatokat az
eredményhirdetést követő nyolcadik, a 63. § (4) bekezdése szerinti esetben
tizenhetedik napon ellenőrzi, valamint azokat az ellenőrzéssel egyidejűleg a 7. §-nak
megfelelően dokumentálja és megőrzi.
A Közbeszerzések Tanácsa felhívja az ajánlatkérők figyelmét, hogy a közhiteles
elektronikus nyilvántartásban szereplő adatokat minden esetben a 63/A. § (3)
bekezdésében meghatározott időpontban kell ellenőrizniük.
A hatósági igazolás tekintetében lényeges módosítás – tekintettel az ajánlattevőt
terhelő nyolcnapos határidőre –, hogy azt a hatóság négy napon belül adja ki, és a
hatóság az ügyintézési határidőt nem hosszabbíthatja meg. A hatósági igazolásban
változatlanul azt kell megjelölni, hogy „közbeszerzési eljárásban való felhasználás
céljára” állították ki, a közbeszerzési eljárás ajánlatkérőjének, tárgyának megjelölése
nélkül.
II. A kizáró okok
A) A Kbt. 60. §-ának (1) bekezdése értelmében közbeszerzési eljárásban nem lehet
ajánlattevő, alvállalkozó (a teljesítésben való részvételének mértékétől függetlenül)
vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki
a) végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási
eljárás folyamatban van, illetőleg ha az ajánlattevő (alvállalkozó) személyes
joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint
hasonló helyzetben van;
b) tevékenységét felfüggesztette, vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági
ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez
fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi7
személlyel szemben alkalmazható a büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi
CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság
jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetleg ha az ajánlattevő
tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;
d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az
eltiltás ideje alatt;
e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási
járulékfizetési kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország vagy az
ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján – nem tett eleget,

kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
f) korábbi – három évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárásban hamis
adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat
szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam
végéig;
g) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.)
15. §-ának (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott4, két évnél nem
régebben meghozott, jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági
határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről
szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el,5
h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel – ideértve
bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is –, vesztegetés,
vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi
érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt, vagy személyes
joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a
bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a
büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült.
B) A Kbt. 62. §-ának (1) bekezdése alapján az ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell
zárnia az olyan ajánlattevőt, aki, illetőleg – a Kbt. 71. §-a (1) bekezdésének b)
pontja és (5) bekezdése szerinti esetben – akinek a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója (a
továbbiakban: 10 % fölötti alvállalkozó) vagy a számára erőforrást nyújtó szervezet
a) három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai
kötelezettségszegést vagy szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet
követett el, vagy korábbi – három évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési
eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte, amelyet
az ajánlatkérő bizonyítani tud;
b) az eljárásban el_írt adatszolgáltatási kötelezettségének (különösen Kbt. 70. § (2)
bekezdése, Kbt. 71. §) teljesítése során hamis adatot szolgáltatott, illetőleg
hamis nyilatkozatot tett.
4 a munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztása [lásd Áht.
15. §-a (5)
bekezdésének a) pontja, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 16. §-a (4)
bekezdésének a)
pontja]
5 A módosítást a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményét érintő törvények
módosításáról és egyéb,
munkaügyi szempontból szükséges intézkedésekről szóló 2009. évi XXXVIII. törvény 2. §ának (1) bekezdése
iktatta be.
Az ajánlatkérő – az érintett ajánlattevő, alvállalkozó, erőforrást nyújtó szervezet
nevének és címének (székhelyének, lakóhelyének) megjelölésével – köteles
tájékoztatni a Közbeszerzések Tanácsát az (1) bekezdés b) pontja szerinti kizárásról, és
a kizárás időpontjáról.

C) A Kbt. alapján a Kbt. 61. §-ának (1) bekezdésében foglalt kizáró okok az
ajánlatkérő döntésétől függően alkalmazhatók.
Ennek megfelelően az ajánlatkérő a felhívásban előírhatja, hogy az eljárásban nem
lehet ajánlattevő, tíz százalék fölötti alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet,
aki
a) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban – öt évnél nem
régebben meghozott – jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést
követett el;
b) Tpvt. 11. §-a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. cikke
szerinti – öt évnél nem régebben meghozott – jogers és végrehajtható
versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági
felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában
megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési
eljárás során; illetőleg ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más
versenyhatóság vagy bíróság – öt évnél nem régebben – jogerősen
megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki;
c) korábbi – öt évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárás alapján vállalt
szerződéses kötelezettségének megszegését jogerős közigazgatási, illetőleg
bírósági határozat megállapította.
d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve;
e) a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel,
jogosítvánnyal, illetőleg előírt szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
D) A Kbt. 61. §-ának (2) bekezdése alapján amennyiben az ajánlatkérő helyi
önkormányzat, helyi kisebbségi önkormányzat, helyi önkormányzati
költségvetési szerv vagy helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv, a
felhívásban azt is előírhatja, hogy az eljárásban az sem lehet ajánlattevő,
alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki az ajánlatkérő székhelye szerinti
önkormányzati adóhatóság által nyilvántartott, egy évnél régebben lejárt
adófizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást
kapott.
Az ajánlatkérő egyebekben a felhívásában köteles hivatkozni valamennyi, az A)-B)
pontokban meghatározott kizáró okra (Kbt. 60. § (5) bekezdés, Kbt 62. § (2)
bekezdés), és értelemszerűen a C)-D) pontokban foglaltakra is, amennyiben
bármelyiket alkalmazni kívánja.
III. A kizáró okok hiányának igazolása
Az igazolások eddigi rendszerét alapvetően megváltoztató, az ajánlattevők
adminisztratív terheinek csökkentését célzó új szabályozás lépett hatályba 2009. április
1-jén.
Az ajánlattevőnek és – a 71. § (1) bekezdésének b) és c) pontja, valamint (5)
bekezdése szerinti esetben – a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó

mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára
erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban írásban nyilatkoznia kell arról, hogy nem
tartozik a 60. § (1) bekezdésének, valamint – ha az ajánlatkérő azt előírta – a 61. § (1),
illetőleg (2) bekezdésének hatálya alá, illetve jogosult ezt igazolni.
Az új megközelítés szerint tehát az ajánlattevőt választási lehetőség illeti meg az
igazolás módja tekintetében.
Tekintettel arra, hogy az ajánlattevőnek elegendő nyilatkoznia a fentiekről, az
ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén ajánlattevőknek) nyertességük esetén kell az
eredményhirdetést követő nyolc napon belül a 63. § (2)-(5) bekezdése és a 63/A. § (1)
bekezdése szerint igazolnia, hogy nem tartozik a 60. § (1) bekezdésének, valamint – ha
az ajánlatkérő azt előírta – a 61. § (1), illetőleg (2) bekezdésének hatálya alá. A Kbt.
88. §-a (1) bekezdésének i) pontja alapján az ajánlat érvénytelen, ha az ajánlattevő és a
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozója, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezet az
eredményhirdetést követő nyolc napon belül nem igazolta, hogy nem tartozik a 60. §
(1) bekezdése, illetőleg – ha azt az ajánlatkérő előírta – a 61. § (1) és (2) bekezdése
szerinti kizáró okok hatálya alá, vagy ennek kapcsán hamis nyilatkozatot tett.
A nyolc napos határidő betarthatósága az igazolást kibocsátó hatóság ügyintézési
határidején is múlik. Ennek érdekében került előírásra, hogy a hatósági igazolást a
hatóság négy napon belül adja ki és az ügyintézési határidő nem hosszabbítható meg.
Értelemszerűen azonban a fenti szabály csak a Magyarországon letelepedett
ajánlattevők (a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozók, továbbá az erőforrást nyújtó szervezetek) tekintetében
irányadó, ezzel szemben azonban a nyolc napos határidő már a külföldi letelepedésű
ajánlattevők (a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozók, továbbá az erőforrást nyújtó szervezetek) tekintetében is
alkalmazandó (függetlenül adott esetben attól, hogy a külföldi hatóság – a fentiekhez
hasonló eljárás hiányában – csak hosszabb idő alatt állítja ki a hatósági igazolásokat).
Éppen ezért javasoljuk az ajánlatkérőknek – tekintettel arra, hogy a közbeszerzési
eljárás előkészítésének szakaszában, illetőleg megindításának időpontjában nem bírnak
tudomással arról, miszerint külföldi letelepedésű ajánlattevő (a közbeszerzés értékének
tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, továbbá az
erőforrást nyújtó szervezet) részt kíván-e venni az eljárásban – , hogy az ajánlati
felhívásban, illetve a dokumentációban hívják fel a külföldi letelepedésű szervezetek
figyelmét arra, hogy a Kbt. 63. §-ának (1) bekezdése alapján nyertességük esetén az
eredményhirdetést követő nyolc napon belül valamennyi, a saját joguk szerint
szükséges igazolást nekik is be kell nyújtaniuk, ha a kizáró okok hiányát ajánlatukban
nem igazolták.
Az ajánlattevők (a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozók, továbbá az erőforrást nyújtó szervezetek)
figyelmét arra is célszerű felhívni, hogy amennyiben az eljárás nyelve magyar, illetve
emellett más, a külföldi letelepedésű szervezet származási országától eltérő nyelv, a

felhívás és a dokumentáció ajánlattétel nyelvét szabályozó előírásai a kizáró okok
igazolása tekintetében is irányadóak. Ebből következően tehát a külföldi letelepedésű
szervezeteknek a fordítás (és adott esetben a hitelesítés) időigényét is figyelembe
szükséges venniük az azzal kapcsolatos döntésük meghozatalakor, hogy mikor kezdik
meg az igazolások beszerzését.
Amennyiben az ajánlattevő úgy dönt, hogy az igazolások módja tekintetében a korábbi
gyakorlatnak megfelelően kíván eljárni, úgy lehetősége van az ajánlatában igazolni a
kizáró okok hiányát.
Az igazolások benyújtása tekintetében a törvény tehát az ajánlattevőre (illetve a
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozóra és az erőforrást nyújtó szervezetre) bízza annak eldöntését, hogy az
ajánlatban csatolja a kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat, vagy az
ajánlatában nyilatkozik csupán és az eredményhirdetést követően csatolja azokat.
A Közbeszerzések Tanácsa felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, azzal együtt, hogy
az ajánlatban tett nyilatkozat az igazolások benyújtásának egyszerűbb módja, az
ajánlattevőnek számolnia kell annak a kockázatával, hogy az eredményhirdetést
követő időszakban a 63. § (4) bekezdése alapján már nincs hiánypótlási lehetőség,
következésképp a nyertes ajánlata utóbb érvénytelenné válhat, ha nem sikerül minden
igazolást időben beszereznie. Ugyanakkor hangsúlyozandó, hogy amennyiben az
ajánlattevő már az ajánlatban benyújtja a kizáró okok hiányát tanúsító igazolásokat –
jóllehet ez a megoldás nem nyertesség esetén nagyobb terhet jelent – úgy a kötelező és
teljeskörű hiánypótlás intézménye által lehetősége van az esetleges hiányokat pótolni.
Amennyiben a nyertes ajánlata a 88. § (1) bekezdés i) pontja alapján érvénytelen, az
ajánlatkérő a 91. § (2) bekezdése alapján a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek
minősített szervezettel kötheti meg a szerződést. Az ajánlatkérő az eredményhirdetést
követő kilencedik napon elektronikus úton felhívja a következő legkedvezőbb
ajánlatot tevőt az igazolások benyújtására, feltéve, hogy azokat az ajánlatban
önkéntesen nem csatolta.
Az ajánlattevők (illetve a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó és az er_forrást nyújtó szervezet) költségeit, terheit
csökkentő módosítást vezet be a Kbt. 63/A. §-ának (1) bekezdése. Eszerint az
ajánlatkérő nem kérheti azon tények, adatok igazolását, illetve az ajánlattevőnek, a
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozójának, továbbá az erőforrást nyújtó szervezetnek nem kell igazolnia azokat
a tényeket, adatokat, amelyek ellenőrzésére az ajánlatkérő közhiteles elektronikus
nyilvántartásból ingyenesen jogosult.6
A Közbeszerzések Tanácsa felhívja a figyelmet, hogy az ajánlatkérőnek a 63/A. § (3)
bekezése szerint a közhiteles elektronikus nyilvántartásban ellenőrzött tényeket és
adatokat a 7. §-nak megfelelően dokumentálnia kell, mely kötelezettségének eleget
tehet azáltal, hogy az adatokat tartalmazó dokumentumot az ellenőrzéssel egyidejűleg
kinyomtatja.

A köztartozásokkal és a foglalkoztatás körében elkövetett egyes jogszabálysértésekkel
összefüggő kizáró okok [Kbt. 60. § (1) bekezdés e) és g) pont] hiányának igazolási
módját maga a Kbt. állapítja meg [ld. Kbt. 63. § (3) és (6) bekezdés].
Az egyéb kizáró okokra vonatkozó igazolási módokat a Kbt. 63. §-ának (2) bekezdése
és a 63/A. § (1) bekezdése tartalmazza, melyek közül azonban a hazai jogszabályi
környezetre és a nyilvántartási-igazolási gyakorlatra tekintettel a Magyarországon
letelepedett ajánlattevők csak bizonyos típusúakat nyújthatnak be a közbeszerzési
eljárásokban.
A Tanács felhívja a figyelmet arra is, hogy az ajánlatkérő a Kbt. 3. §-ára figyelemmel
nem bővítheti a csatolandó igazolások körét.
A B) pontban foglalt kizáró okok hiányát az ajánlattevőnek, a tíz százalék fölötti
alvállalkozónak, illetve az erőforrást nyújtó szervezetnek nem kell igazolniuk,
tekintettel arra, hogy a B) a) pont szerinti körülményt az ajánlatkérőnek kell tudnia
bizonyítani, a B) b) pont szerinti eset pedig csak az adott eljárás során merülhet fel.
Az alábbi táblázat a könnyebb kezelhetőség érdekében egymás mellé rendezi az egyes
kizáró okokat, illetve igazolási módjukat. Az igazolásoknál tekintettel voltunk arra a
körülményre, hogy a Kbt. egyes Fejezetei szerinti eljárásokban, illetve a speciális
eljárásokban az általánostól eltérő szabályok is irányadóak, továbbá célszerűségi
okokból külön tüntettük fel, hogy az igazolás módja az ajánlattevő, az alvállalkozó,
valamint az erőforrást nyújtó szervezet vonatkozásában miként alakul.
III.1. A Kbt. IV. fejezete szerinti közbeszerzési eljárásokban irányadó igazolási módok
III.1.1. Igazolási módok az ajánlattevő vonatkozásában
6 A Kbt. hivatkozott előírása kapcsán több nyilvántartás tekintetében is felmerült, hogy azok
megfelelnek-e a
Kbt.-ben támasztott feltételeknek, különös tekintettel arra, hogy a közhiteles nyilvántartásnak
jelenleg nincsen
jogszabályban meghatározott definíciója. Az ezzel kapcsolatos egyeztetések még folyamatban
vannak.
Amennyiben ezek változtatnak a jelen Útmutatóban foglaltakon, úgy a Közbeszerzések
Tanácsa az Útmutató
vonatkozó részeit kiegészíti.
Kizáró okok

Az igazolás módja
A)7 Kbt. 60. § (1) bekezdés
a) végelszámolás alatt áll, vagy az
az illetékes cégbíróság nyilvántartásának
ellene indított csődeljárás vagy
kivonata (cégkivonat, cégmásolat, vagy
felszámolási eljárás folyamatban van;
cégbizonyítvány)
b) tevékenységét felfüggesztette vagy

az illetékes cégbíróság nyilvántartásának

akinek tevékenységét felfüggesztették;

c) gazdasági, illetőleg szakmai
tevékenységével kapcsolatban jogerős
bírósági ítéletben megállapított
bűncselekményt követett el, amíg a
büntetett előélethez fűződő hátrányok
alól nem mentesült; illetőleg akinek
tevékenységét a jogi személlyel
szemben alkalmazható büntet_jogi
intézkedésekről szóló 2001. évi CIV.
törvény 5. §-a (2) bekezdésének b),
illetőleg g) pontja alapján a bíróság
jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás
ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő
tevékenységét más bíróság hasonló
okból és módon jogerősen korlátozta;
d) közbeszerzési eljárásokban való
részvételtől jogerősen eltiltásra került,
az eltiltás ideje alatt;
e) egy évnél régebben lejárt adó-,
vámfizetési vagy társadalombiztosítási
járulékfizetési kötelezettségének – a
letelepedése szerinti ország vagy az
ajánlatkérő székhelye szerinti ország
jogszabályai alapján – nem tett eleget,
kivéve, ha megfizetésére halasztást
kapott;

kivonata, illetve nem cég keretében
folytatott tevékenységek esetében, vagy
amennyiben az adott szervezet
tevékenységének felfüggesztésére a
cégbíróságon kívül más hatóság is jogosult,
közjegyző által hitelesített nyilatkozat
1. magánszemély esetében hatósági
erkölcsi
bizonyítvány
2. cég esetében az illetékes cégbíróság
nyilvántartásának kivonata
3. egyéb jogalanyok esetében közjegyző
által hitelesített nyilatkozat

közjegyző által hitelesített nyilatkozat
a VPOP és a területileg illetékes APEH
igazolása,
vagy
a területileg illetékes APEH által kiállított
együttes adóigazolás8

7 A kizáró okok táblázatban való felsorolásánál az I. pont szerinti besorolást vettük alapul.
Figyelemmel arra,
hogy az I.B) pontban foglalt kizáró okok hiányát az ajánlattevőnek (tíz százalék feletti
alvállalkozónak,
erőforrást nyújtó szervezetnek) nem kell igazolnia, a B) pontra hivatkozás a táblázatban nem
szerepel.
8 Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 85/A. § (1) bekezdése alapján az adózó
közbeszerzési
eljárásban történő részvételhez ún. együttes adóigazolás kiállítását is kérheti az APEH-tól. Az
együttes
adóigazolás tartalmazza mind az állami adóhatóság, mind a vámhatóság által nyilvántartott
köztartozást, illetőleg
azok hiányát.
f) korábbi – három évnél nem régebben

közjegyző által hitelesített nyilatkozat

lezárult – közbeszerzési eljárásban
hamis adatot szolgáltatott és ezért az
eljárásból kizárták, illetőleg a hamis
adat szolgáltatását jogerősen
megállapították, a jogerősen
megállapított időtartam végéig;
g) az államháztartásról szóló 1992. évi
1. a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi
XXXVIII. törvény (a továbbiakban:
LXXV. törvény 8/C. §-a szerint vezetett
Áht.) 15. §-ának (5) bekezdésének a)
nyilvántartásból (www.ommf.gov.hu)
pontjában meghatározott, két évnél nem
nyilvánosságra hozott adatokból az
régebben meghozott, jogerős és
ajánlatkérő ellenőrzi,
végrehajtható közigazgatási, illetleg
2. az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.
bírósági határozatban megállapított és
törvény 55. §-ának (6) bekezdése szerint
munkaügyi (munkavédelmi) bírsággal
vezetett nyilvántartásból nyilvánosságra
vagy az adózás rendjéről szóló törvény
hozott adatokból az ajánlatkérő ellenőrzi
szerinti mulasztási bírsággal sújtott
jogszabálysértést követett el,9
h) a büntető törvénykönyv szerinti
természetes személy ajánlattevők esetében:
bűnszervezetben részvétel – ideértve
hatósági erkölcsi bizonyítvány10
bűncselekmény bűnszervezetben
történő elkövetését is –, vesztegetés,
vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban,
az európai közösségek pénzügyi
érdekeinek megsértése, illetve
pénzmosás bűncselekményt, vagy
személyes joga szerinti hasonló
bűncselekményt követett el, feltéve,
hogy a bűncselekmény elkövetése
jogerős bírósági ítéletben megállapítást
nyert, amíg a büntetett előélethez
fűződő hátrányok alól nem mentesült;
C) Kbt. 61. § (1) bekezdés (a felhívás tartalmától függően)
a) gazdasági, illetőleg szakmai
közjegyző által hitelesített nyilatkozat
tevékenységével kapcsolatban – öt
évnél nem régebben meghozott –
jogerős bírósági ítéletben megállapított
jogszabálysértést követett el;

9 A rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményét érintő törvények módosításáról és
egyéb, munkaügyi
szempontból szükséges intézkedésekről szóló 2009. évi XXXVIII. törvény 2. §-ának (1)
bekezdése szerint.
10 Tekintettel arra, hogy e kizáró ok csak természetes személyekre értelmezhető, egyéb
ajánlattevőknek nem kell
igazolást becsatolniuk, illetve erre vonatkozóan nyilatkozniuk.

b) a tisztességtelen piaci magatartás és a
versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi
LVII. törvény 11. §-a, vagy
az Európai Közösséget létrehozó
szerződés 81. cikke szerinti – öt évnél
nem régebben meghozott – jogerős és
végrehajtható versenyfelügyeleti
határozatban vagy a versenyfelügyeleti
határozat bírósági felülvizsgálata esetén
a bíróság jogerős és végrehajtható
határozatában megállapított és bírsággal
sújtott jogszabálysértést követett el
versenyeztetési eljárás során; illetőleg
ha az ajánlattevő ilyen
jogszabálysértését más versenyhatóság
vagy bíróság – öt évnél nem régebben –
jogerősen megállapította, és egyúttal
bírságot szabott ki;
c) korábbi – öt évnél nem régebben
lezárult – közbeszerzési eljárás alapján
vállalt szerződéses kötelezettségének
megszegését jogerős közigazgatási,
illetőleg bírósági határozat
megállapította;
d) a letelepedése szerinti ország
nyilvántartásában nincs bejegyezve;
e) a szolgáltatás nyújtásához a
letelepedése szerinti országban el_írt
engedéllyel, jogosítvánnyal, illetőleg
előírt szervezeti, kamarai tagsággal nem
rendelkezik.

közjegyző által hitelesített nyilatkozat

közjegyző által hitelesített nyilatkozat

cégnyilvántartás, bíróság-, a költségvetési
szervek nyilvántartásának, illetve az egyéni
vállalkozók
jegyzői
nyilvántartásának
kivonata
engedély vagy jogosítvány hiteles másolata,
vagy – ha az a közbeszerzés tárgya
tekintetében jogszabályi előírás – a
szervezeti,
köztestületi kamarai tagságról szóló igazolást

D) Kbt. 61. § (2) bekezdés
az ajánlatkérő székhelye szerinti
az illetékes önkormányzati
önkormányzati adóhatóság által
adóhatóság/adóhatóságok (a jegyző/jegyzők)
nyilvántartott, egy évnél régebben lejárt
által kiállított igazolás/igazolások
adófizetési kötelezettségének nem tett
eleget, kivéve, ha megfizetésére
halasztást kapott
A Közbeszerzések Tanácsa felhívja a figyelmet arra, hogy azon kizáró okok
vonatkozásában, amelyeknél a fenti táblázat több igazolási módot rögzít, az
ajánlattevő, az alvállalkozó, illetve erőforrást nyújtó szervezet kizárólag azon igazolási

módot választhatja, amely tekintetében irányadó.
A Kbt. 63. §-a (2) bekezdés h) pontja értelmében a minősített ajánlattevő a
Közbeszerzések Tanácsa által kiadott, a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke
szerinti igazolását is benyújthatja a kizáró okok hiányának bizonyítására akkor, ha a
jegyzék – figyelemmel a 14. §-ban foglaltakra is – bizonyítja, hogy az ajánlattevő nem
esik a Kbt. 60-61. § valamely esetének hatálya alá.
III.1.2. A kizáró okok hiányának igazolása az alvállalkozó vonatkozásában
Alapvető változást jelent 2009. április 1-jét_l, hogy minden esetben – a beszerzési
tárgytól és az ajánlatkérő döntésétől függetlenül – meg kell jelölni a tíz százalék feletti
alvállalkozót és a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek a teljesítésében a tíz
százalék feletti alvállalkozó részt vesz, valamint a közbeszerzésnek azt a részét
(részeit), amelynek a teljesítéséhez az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe.
Az igazolás módja az alvállalkozó esetében tehát attól függ, hogy az igénybe venni
kívánt alvállalkozó közreműködésének mértéke a teljesítés során meghaladja-e a
közbeszerzés értékének tíz százalékát, vagy sem.
Meg kell jegyezni továbbá, hogy az alvállalkozó is benyújthatja a minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzéke szerinti igazolását a kizáró okok hiányának
bizonyítására akkor, ha a jegyzék – figyelemmel a 14. §-ban foglaltakra is – bizonyítja,
hogy az alvállalkozó nem esik a Kbt. 60-61. §-a valamely esetének hatálya alá.
A) A kizáró okok igazolása a tíz százalék feletti alvállalkozók esetében
A kizáró okok hiányát az ajánlattevőre vonatkozó szabályok szerint kell igazolni
(ld. II.1.1. pont) a tíz százalék feletti alvállalkozók esetében.
Az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem vehet igénybe olyan alvállalkozót, aki,
illetőleg amely a Kbt. 60. §.-a, és amennyiben az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban a
61. § szerinti kizáró okok valamelyikét előírta, a hivatkozott rendelkezésben foglalt
kizáró okok hatálya alá esik.
B) A kizáró okok igazolása a közbeszerzés értékének tíz százalékát el nem érő
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó esetében
A tíz százalék alatti alvállalkozó vonatkozásában az ajánlattevő minden esetben csak
arról köteles ajánlatában nyilatkozni, miszerint a szerződés teljesítéséhez nem vesz
igénybe a Kbt. 60. §-a, illetve – amennyiben az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban
előírta – a 61. §-a (1) bekezdésének d)-e) pontjai, továbbá a 61. §-ának (2) bekezdése
szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A tíz százalék alatti alvállalkozó
esetében azon kizáró okokra, amelyek vizsgálatát a Kbt. csak a tíz százalék feletti
alvállalkozókra teszi lehetővé, az ajánlattevőt ilyen nyilatkozattételi kötelezettség sem
terheli [ld. Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-c) pontjai].

III.1.3. A kizáró okok igazolása az erőforrást nyújtó szervezet vonatkozásában
A Kbt. 71. §-a (1) bekezdésének c) pontja értelmében az ajánlatban meg kell jelölni az
ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetet.
Az igazolás módja tekintetében a kizáró okok hiányát az ajánlattevőre vonatkozó
szabályok szerint kell igazolni.
III.2. A Kbt. 4. címe szerinti két szakaszból álló eljárásokra irányadó rendelkezések
A Kbt. 104. §-ának (2) bekezdése alapján sem a részvételi, sem az ajánlattételi
szakaszban nem vehet részt, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik. A részvételre
jelentkezőnek a kizáró okokkal kapcsolatban a 63. § és a 63/A. § (4) bekezdése szerint
kell megfelelően eljárnia.
Előzőeken túl a Kbt. a kétszakaszos eljárások esetén nem tartalmaz szabályokat a
kizáró okok igazolása vonatkozásában, mindössze a nyílt eljárásban irányadó
szabályok alkalmazását rendeli el.
Tekintettel arra, hogy a kétszakaszos eljárások vonatkozásában visszahivatkozott 63. §
a kizáró okok igazolásának nyertes ajánlattevő általi utólagos csatolásáról rendelkezik,
a kizáró okok igazolásának kötelezettsége a második, ajánlattételi szakasz
eredményhirdetését követően áll be. Ezzel együtt a Közbeszerzések Tanácsa
álláspontja szerint a részvételre jelentkezők tekintetében is érvényesül a nyílt eljárás
során fennálló választási lehetőség, mely szerint a részvételre jelentkező dönti el, hogy
jelentkezésével együtt nyújtja be a vonatkozó igazolásokat, vagy pedig nyilatkozik a
kizáró okok fenn nem állásáról és csak nyertessége esetén igazolja azokat.
Amennyiben a részvételre jelentkező az utólagos igazolási mód mellett döntött, ez
egyben azt is jelenti, hogy az eljárás második – ajánlattételi – szakaszában sem kell az
igazolásokat benyújtania, csak nyertessége esetén az eredményhirdetést követő nyolc
napon belül kell a kizáró okok igazolásának eleget tennie. Ezen az sem változtat, ha az
ajánlatkérő a Kbt. 120. §-a (1) bekezdésének d) pontja alapján a kizáró okok igazolását
kéri. Előzőek alapján az ajánlattevőnek ugyanis mindössze nyilatkoznia kell,
tekintettel arra, hogy igazolási kötelezettsége csak nyertessége esetén, az
eredményhirdetést követően áll be.
III.3. A Kbt. 7. címe szerinti gyorsított eljárásban irányadó rendelkezések
A Kbt. 136. §-a (3) bekezdése speciális szabályt tartalmaz a 60. § (1) bekezdésének e)
pontja, illetőleg a 61. § (2) bekezdése szerinti köztartozások hiányával, valamint a 60.
§ (1) bekezdésének h) pontjával kapcsolatos hatósági igazolások csatolásával
kapcsolatosan, tekintve, hogy ezeket legkésőbb a 117. § (1) bekezdése szerinti
eredményhirdetéstől számított tizenöt napon belül kell csatolni.
A 60. § (1) bekezdésének g) pontjában foglalt feltétel megvalósulását az ajánlatkér_
ellenőrzi a munkaügyi hatóságnak a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV.
törvény 8/C. §-a és az adóhatóságnak az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.

törvény 55. §-ának (6) bekezdése szerint vezetett nyilvántartásából nyilvánosságra
hozott adatokból.
III.4. A Kbt. V. Fejezete szerinti különös közbeszerzési eljárásokban irányadó eltérő
rendelkezések
A Kbt. V. Fejezete vonatkozásában a kizáró okok hiányának az igazolására a Kbt. 193.
§-a az irányadó. Ennek értelmében az általános szabályok szerint kell eljárni azzal az
eltéréssel, hogy a Kbt. 63. §-a (2) bekezdésének c) és d) pontjai [ld. a III.1.1.
táblázatának A) d) és f) pontjai, C) a)-d) pontjai, valamint magánszemély és cég
kivételével az A) c) és h) pontjai] szerinti esetekben egyszerő nyilatkozat is
csatolható.
III.5. A Kbt. Harmadik Része szerinti egyszerő közbeszerzési eljárásban irányadó
Rendelkezések
A Kbt. Harmadik Része szerinti egyszerő közbeszerzési eljárásban a kizáró okok
tekintetében a 249. §-ának (3) bekezdése alapján kell eljárni. A vonatkozó bekezdés
értelmében az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban köteles a 60. § és a 62. § szerinti
kizáró okokat előírni, illetve a 61. § szerinti kizáró okokat is előírhatja. A kizáró okok
fenn nem állásáról az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az ajánlattevő
részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell.
Ugyanakkor a Kbt. 250. §-a (3) bekezdésének h) pontja előírja, hogy egyszerű
közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálására, az előzetes vitarendezésre és az
eredményhirdetésre a 93-97. §, valamint a 98. § (1) és (2) bekezdése megfelelően
alkalmazandó. A visszahivatkozott rendelkezések között szerepel a Kbt. 96. §-ának (3)
bekezdése is, melynek értelmében az eredményhirdetésen az ajánlatkérő felhívja a
nyertes ajánlattevőt a 63. § (2) és (3) bekezdése szerinti igazolások nyolc napon belül
történő benyújtására.
A Közbeszerzések Tanácsa álláspontja szerint a fentiek értelmében az egyszerű
eljárásban a nyertes ajánlattevőnek (a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, az ajánlattevő számára
erőforrást nyújtó szervezetnek) az eredményhirdetést követően a Kbt. 63. §-a (2) és (3)
bekezdései szerinti igazolásokat nyolc napon belül be kell nyújtania.11
11 Az Országgyűlés által – T/9922. irományszámon – 2009. június 29-én elfogadásra került a
közbeszerzésekről
szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló törvény, mely több ponton érinti az
egyszerű eljárás
szabályait. Amennyiben a jogalkalmazási tapasztalatok változtatnak az e pontban foglaltakon,
a Közbeszerzések
Tanácsa felülvizsgálja a vonatkozó részeket.

IV. Az igazolások benyújtására vonatkozó előírások
Az igazolások alakiságát tekintve a Kbt. 60-63. §-ok vonatkozásában a Kbt. 20. §-ának
(3) bekezdése az irányadó. Ennek megfelelően az ajánlatkérő előírásától függ, hogy az
igazolások benyújthatók-e egyszerű másolatban, vagy csak hiteles másolatban (illetve
eredetiben).
A Közbeszerzések Tanácsa felhívja az ajánlatkérők figyelmét arra, hogy az igazolások
érvényességi idejére vonatkozó előírásoknak a Kbt. 1. §-a szerinti alapelvekkel
összhangban kell lenniük. Így különösen az esélyegyenlőség elvébe ütközhet, ha az
ajánlatkérő az igazolások időbeli felhasználhatóságát úgy állapítja meg, hogy annak
teljesítése az ajánlattevő számára aránytalan nehézséget eredményez.
V. A köztartozásokkal és a Kbt. 60. §-a (1) bekezdésének g) pontja szerinti egyes
jogszabálysértésekkel kapcsolatos igazolásokra vonatkozó rendelkezések
A Kbt. 63/A. §-ának (4) bekezdése értelmében a hatósági igazolásban a kiállító
hatóságnak azt kell megjelölnie, hogy azt „közbeszerzési eljárásban való felhasználás
céljára” állította ki, a közbeszerzési eljárás ajánlatkérőjének, tárgyának megjelölése
nélkül. Egyértelmő tehát, hogy a kiállított igazolás – amennyiben megfelel a Kbt.-ben
rögzített egyéb feltételeknek, akkor az adott érvényességi időn belül – több
közbeszerzési eljárásban is felhasználható.
A Kbt. 63. §-ának (3) bekezdése értelmében a VPOP, az APEH és a jegyző, mint
köztartozást nyilvántartó hatóságok által kibocsátott igazolás akkor fogadható el a
közbeszerzési eljárásokban, ha
- az az eljárás eredménye kihirdetésének időpontját legfeljebb egy évvel megelőzően kelt,
és
- igazolja, hogy az igazolás kiállításának időpontjában az igazolás címzettjének nincs a
hatóság által nyilvántartott köztartozása, vagy
- van, de a köztartozás, vagy az annak megfizetésére kapott halasztás az eljárás
eredménye kihirdetése időpontját megelőző egy éven belül jár(t) le vagy az
eredményhirdetés után fog lejárni, feltéve, hogy az ennek megállapításához szükséges
információkat az igazolás tartalmazza.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Kbt. 63. §-ának (5) bekezdésére tekintettel,
amennyiben jogszabály a Kbt. 60. §-a (1) bekezdésének e) pontja vagy a 61. §-ának
(2) bekezdése hatálya alá tartozó új közterhet állapít meg, az ezzel kapcsolatos
igazolást csak azokban az eljárásokban kell csatolni, amelyekben az eljárás
eredményének kihirdetése a köztartozásról szóló rendelkezés hatálybalépését követő
egy évnél későbbi időpontban történik.
A Kbt. 63. §-ának (6) bekezdése szerint a 60. § (1) bekezdésének g) pontjában foglalt
feltétel megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi
a munkaügyi hatóságnak a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV.

törvény 8/C. §-a és
az adóhatóságnak az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 55. §-ának
(6) bekezdése szerint vezetett nyilvántartásából nyilvánosságra hozott
adatokból.
Előzőek kapcsán a Közbeszerzések Tanácsa felhívja a figyelmet a rendezett
munkaügyi kapcsolatok követelménye teljesülésének igazolásával összefüggő egyes
miniszteri rendeletek módosításáról szóló 14/2009. (V. 29.) SZMM rendelet 2. §-a (1)
bekezdésének a) pontjára. Ez ugyanis kimondja, hogy az államháztartásról szóló 1992.
évi XXXVIII. törvény 15. §-ában meghatározott követelmények teljesülésének
megállapítása alapjául – a 15. § (5) bekezdés a) pontjában meghatározott feltételek
tekintetében – a következő iratok szolgálnak:
a) a munkaügyi hatóság és
b) a bányahatóság12
által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény alapján nyilvánosságra
hozott adatokat tartalmazó, valamint
c) az állami adóhatóság által az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján
nyilvánosságra hozott adatokat tartalmazó irat.
Az egyenlő bánásmód követelményének érvényesülését ellenőrző hatóság a honlapján
2009. június 1-jéig nyilvánosságra hozott adatokat a rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelményét érintő törvények módosításáról és egyéb, munkaügyi szempontból
szükséges intézkedésekről szóló 2009. évi XXXVIII. törvény hatályba lépésének
napján törli.

12 Az illetékes hatóságokkal annak tisztázása még folyamatban van, hogy a Kbt. 60. §-a (1)
bekezdésének g)
pontja alapján a bányászatról szóló 1993. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Bányatv.)
hatálya alá tartozó
munkáltatók esetén az Áht. 15. §-a (5) bekezdésének a) pontja szerinti eset tekintetében –
amely a Kbt. 60. §-a
(1) bekezdésének g) pontja szerinti kizáró ok alapja – az ajánlatkérőnek kell-e ellenőriznie a
Magyar Bányászati
Hivatal honlapján a bejelentési kötelezettséget elmulasztó és bírsággal sújtott ajánlattevőket.
A kérdés
tisztázásáig a Közbeszerzések Tanácsa azt javasolja az ajánlatkérőknek, hogy a Bányatv.
hatálya alá tartozó
foglalkoztatók esetén ellenőrizzék a bányahatóság nyilvántartását, amely elérhető a Magyar
Bányászati Hivatal
www.mbfh.hu honlapján a Linktár/rendezett munkaügyi kapcsolatok menüpont alatt. A
Közbeszerzések Tanácsa
felhívja továbbá az ajánlatkérők figyelmét a Magyar Bányászati Hivatal honlapján a
kezdőoldalon szereplő,
ezzel kapcsolatos hírre.

III. Fejezet
Mellékletek
A Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ „Hajdúsági könyvári
kapuk” – elnevezésű, TIOP-1.2.3-08/1-2008-0086 azonosító számú projektje
megvalósításához kapcsolódó informatikai eszközök beszerzése

1. számú melléklet
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlatban benyújtásra
kerülő valamennyi nyilatkozatot akként jelöli meg a Kbt. 54. § (1) bekezdése szerint,
amelyek 4. § 9/A. pontja szerinti körülmények fennállása esetén hamis nyilatkozatnak
minősülnek.
„Az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok és dokumentumok
jegyzéke”
Az Ajánlatkérő kéri az Ajánlattevőket, hogy ajánlataikat a jegyzék szerinti sorrendben állítsák
össze.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Részletes tartalomjegyzék (oldalszámok megadásával)
Felolvasólap (2.1. sz. melléklet)
Ajánlati lap (2.2. sz. melléklet)
A Kbt. 60.§.(1) bekezdés a)-h) pontjában, 61.§.(1) bekezdés a)-d) pontjában,
valamint a 62.§.(1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott nyilatkozatok (3.1.,
3.2. és a 3.3. sz. melléklet)
Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 70.§.(1) és (2) bekezdésében foglaltakra
vonatkozóan, milyen vállalkozásnak minősül (4. sz. melléklet)
Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 71.§.(1) és (3) bekezdésében foglaltakra
vonatkozóan (5. sz. melléklet)
Nyilatkozat a referenciáról (Kbt. 67.§ (1) bekezdésének a) pontjában foglaltakra
vonatkozóan. (6.1. és 6.2. sz. melléklet) (2007., 2008., 2009. évek összességében
legalább 1 db, legalább bruttó 5 mFt értékű informatikai szoftver szállítása
területén teljesített) referenciáinak ismertetése
Referencia igazolások (Kbt. 68. § (2) bekezdés
Nyilatkozat a számlavezető pénzintézetekről (7. sz. melléklet)
Számlavezető pénzintézet(ek) nyilatkozata(i) (Kbt. 66. §. (1) bekezdés a)
2009. évi, a számviteli jogszabályok szerinti beszámolók (Kbt. 66. §. (1) bekezdés
b) pont
Köztartozások fenn nem állásáról szóló ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 63.§ (1) a)
pontja alapján. Az e körbe tartozó igazolások (Kbt. 63. § ) benyújtása az ajánlatban
nem kötelező!!! Lásd jelen dokumentáció II. Fejezet, Útmutató 15. pontja)
Kapcsolattartó személyek megnevezése (Ajánlattevői nyilatkozat a kapcsolattartó
személyéről és elérhetőségéről)
Részletes ajánlat, árazott költségvetés (az ajánlati dokumentáció részeként kiadott
termékleírás kitöltésével)
Megvalósítási ütemterv és pénzügyi ütemezés
Szabadalmi és védjegy nyilatkozat (8. sz. melléklet)
Cégkivonat (60 napnál nem régebbi, eredeti, másolat)
Hitelesített aláírás címpéldány (eredeti, másolat)
Szállítási szerződés tervezet (az ajánlat tartalma alapján kitöltött, az ajánlattevő
által aláírt)

20.
21.
22.
23.

Erőforrás igénybe vétele esetén nyilatkozat, hogy a szükséges erőforrás a teljesítési
időtartam alatt fennáll (Kbt. 65. §. (3) és (4) bekezdés)
Közös ajánlattétel esetén konzorciális szerződés, valamint nyilatkozat az
egyetemleges felelősség vállalásról
Rövid cég bemutatás
Egyéb, az ajánlattevő által szükségesnek tartott nyilatkozat, dokumentum,
ismertető, prospektus, stb.

Figyelem:
A részspecifikus dokumentumokat ajánlati részenként külön-külön kell kitölteni és részenként
csoportosítva kell benyújtani.
Valamennyi részspecifikus dokumentumon egyértelműen fel kell tüntetni, hogy melyik
ajánlati részre vonatkozik!
Ezen dokumentumok különösen:
• Felolvasó lap
• Ajánlati lap
• Szerződés tervezet

2.1. számú melléklet

FELOLVASÓLAP
A Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ „Hajdúsági könyvári
kapuk” – elnevezésű, TIOP-1.2.3-08/1-2008-0086 azonosító számú projektje
megvalósításához kapcsolódó informatikai eszközök beszerzése
lódó informatikai eszközök szállítása és helyszíni összeszerelése
…... Ajánlati rész: …………
A Felolvasó lapot részenként külön-külön kell benyújtani
Az ajánlatok bontásakor ismertetésre kerülő adatok:
1. Az ajánlattevő neve: .............................................................….............................
Székhelye:.....................................................................................................
……….......
Levelezési címe: …………………………………………………………………………
Nettó vállalási ár:

…………………………..Ft
+ ÁFA (25%)

…………. ………………Ft

Összesen

Ft

Összesen: a bruttó egyösszegű átalány ajánlati ár:...............................Ft,
azaz ...........................................................................................Ft/00.
2. A teljesítés határideje: …………………………..

2010. …………………………hó …………. nap

cégszerű aláírás

2.2. számú melléklet
AJÁNLATI LAP
A Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ „Hajdúsági könyvári
kapuk” – elnevezésű, TIOP-1.2.3-08/1-2008-0086 azonosító számú projektje
megvalósításához kapcsolódó informatikai eszközök beszerzése
……….. Ajánlati rész: …………
A Felolvasó lapot részenként külön-külön kell benyújtani
Az egyes szerződéses feltételekről
1. Alulírott kijelentem, hogy a hirdetmény nélkül indult egyszerű közbeszerzési eljárás során
hiánytalanul rendelkezésemre bocsátott ajánlati dokumentációt és írásos anyagokat teljes
körűen ismerem, az abban foglaltakat teljes körűen elfogadom és magamra nézve kötelezőnek
tekintem. Az ajánlatomban az alábbi vállalásokat teszem:
2. Értékelésre kerülő szempontok:
- Bruttó ajánlati ár (Ft): ………………………………………………Ft
- Vállalt jótállás időtartam a szerződésszerű teljesítéstől számolva egész hónapokban :
…………..hó
- Teljesítési határidő:……………………(legkésőbb 2010. november 30., előteljesítés
lehetséges)
3. Napi késedelmi kötbér: ……………. Ft/nap, (legalább 25 000.-Ft/nap)
4. A benyújtott számláknak a kiegyenlítését ……….. napra kérem.(legkevesebb 30 nap)
5. Tudomásul veszem, hogy amennyiben az ezen a lapon és az ajánlat más részeiben
szerepeltetett adatok között eltérés tapasztalható, az értékelés során az itt feltüntetett adatok az
irányadóak.

2010. …………hó …… nap
cégszerű aláírás

3. 1. számú melléklet
Ajánlattevői
nyilatkozat a Kbt. 60. §, 61. § és a 62. §-ban foglaltakra vonatkozóan
Alulírott, ……………………..mint a …………………(cég neve) ………………………
(cég címe) …………………..cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem
tudatában nyilatkozom, hogy az általam képviselt …………………..(cég neve) …………,
mint ajánlattevővel szemben nem áll fenn a
1. A Kbt.60.§(1) bekezdésének a)-h) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya, azaz
a) végelszámolás alatt nem áll, ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás nincs
folyamatban, illetőleg személyes joga szerinti hasonló eljárás nincs folyamatban,
személyes joga szerint hasonló helyzetben nem áll;
b) tevékenységét nem függesztette fel, tevékenységét nem függesztették fel;
c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben
megállapított bűncselekményt nem követett el, illetőleg tevékenységét a jog
személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV.
törvény 5.§-a (2) bekezdésének b), illetőleg f) pontja alapján a bíróság jogerős
ítéletében nem korlátozta, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság
hasonló okból és módon jogerősen nem korlátozta;
d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra nem került
e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye
szerinti ország jogszabályai alapján – eleget tett/megfizetésére halasztást kapott;
f) korábbi – három évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárásban hamis adatot
nem szolgáltatott és ezért az eljárásból nem zárták ki, illetőleg a hamis adat
szolgáltatását jogerősen nem állapították meg.
g) a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésére, bejelentésére vonatkozó és a
külföldiek foglalkoztatásával összefüggő kötelezettségekkel kapcsolatban – öt évnél
régebben meghozott – jogerős közigazgatási, illetőleg bírósági határozatban
megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést nem követett el.
h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel – ideértve bűncselekmény
bűnszervezetben történő elkövetését is –, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi
kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve
pénzmosás bűncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt
nem követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben
megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült.
2. A Kbt.61.§.(1) bekezdésének a)-d) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya azaz
a) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban – öt évnél nem régebben
meghozott – jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést nem követett el;

b) a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi
LVII. törvény 11.§.(2) bekezdésének e) pontjával kapcsolatban – öt évnél nem
régebben meghozott – jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a
versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és
végrehajtható határozatában megállapított jogszabálysértést nem követett el; illetőleg
ilyen jogszabálysértést más versenyhatóság vagy bíróság – öt évnél nem régebben –
jogerősen nem állapította meg;
c) korábbi – öt évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárás alapján vállalt
szerződéses kötelezettségének megszegését jogerős közigazgatási, illetőleg bírósági
határozat nem állapította meg;
d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában be van jegyezve.
3. A Kbt.62.§.(1) bekezdésének a)-b) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya:
Az ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, aki, illetőleg - a 71. § (1)
bekezdésének b) pontja és (5) bekezdése szerinti esetben - akinek a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója vagy a számára
erőforrást nyújtó szervezet
a) három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai
kötelezettségszegést vagy szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet nem
követett el, korábbi – három évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárás
alapján vállalt szerződéses kötelezettségét súlyosan nem szegte meg, amelyet az
ajánlatkérő bizonyítani tud;
b) az eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettségének [különösen a 70.§.(3)
bekezdése, 71.§.] teljesítése során hamis adatot nem szolgáltatott, illetőleg hamis
nyilatkozatot tett.

Kelt: ………………………………

cégszerű aláírás
A Kbt. 62.§-ra tett nyilatkozat nem követelhető meg, de az ajánlattevő tehet nyilatkozatot
ezen jogszabályi helyre vonatkozóan is, ezért tartalmazza a nyilatkozat szövege.

3. 2. számú melléklet
Alvállalkozói
nyilatkozat a Kbt. 60. §, 61. § és a 62. §-ban foglaltakra vonatkozóan
Alulírott, ……………………..mint a …………………(cég neve) ………………………
(cég címe) …………………..cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem
tudatában nyilatkozom, hogy az általam képviselt …………………(cég neve)
……………, mint ajánlattevővel szemben nem áll fenn a
1. A Kbt.60.§(1) bekezdésének a)-h) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya, azaz
a) végelszámolás alatt nem áll, ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás nincs
folyamatban, illetőleg személyes joga szerinti hasonló eljárás nincs folyamatban,
személyes joga szerint hasonló helyzetben nem áll;
b) tevékenységét nem függesztette fel, tevékenységét nem függesztették fel;
c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben
megállapított bűncselekményt nem követett el, illetőleg tevékenységét a jog
személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV.
törvény 5.§-a (2) bekezdésének b), illetőleg f) pontja alapján a bíróság jogerős
ítéletében nem korlátozta, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság
hasonló okból és módon jogerősen nem korlátozta;
d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra nem került
e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye
szerinti ország jogszabályai alapján – eleget tett/megfizetésére halasztást kapott;
f) korábbi – három évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárásban hamis adatot
nem szolgáltatott és ezért az eljárásból nem zárták ki, illetőleg a hamis adat
szolgáltatását jogerősen nem állapították meg.
g) a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésére, bejelentésére vonatkozó és a
külföldiek foglalkoztatásával összefüggő kötelezettségekkel kapcsolatban – öt évnél
régebben meghozott – jogerős közigazgatási, illetőleg bírósági határozatban
megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést nem követett el.
h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel – ideértve bűncselekmény
bűnszervezetben történő elkövetését is –, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi
kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve
pénzmosás bűncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt
nem követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben
megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült.

2.

A Kbt.61.§.(1) bekezdésének a)-d) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya azaz
a) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban – öt évnél nem régebben
meghozott – jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést nem követett el;

b) a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi
LVII. törvény 11.§.(2) bekezdésének e) pontjával kapcsolatban – öt évnél nem
régebben meghozott – jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a
versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és
végrehajtható határozatában megállapított jogszabálysértést nem követett el; illetőleg
ilyen jogszabálysértést más versenyhatóság vagy bíróság – öt évnél nem régebben –
jogerősen nem állapította meg;
c) korábbi – öt évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárás alapján vállalt
szerződéses kötelezettségének megszegését jogerős közigazgatási, illetőleg bírósági
határozat nem állapította meg;
d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában be van jegyezve.
3. A Kbt.62.§.(1) bekezdésének a)-b) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya:
Az ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, aki, illetőleg - a 71. § (1)
bekezdésének b) pontja és (5) bekezdése szerinti esetben - akinek a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója vagy a számára
erőforrást nyújtó szervezet
a) három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai
kötelezettségszegést vagy szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet nem
követett el, korábbi – három évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárás
alapján vállalt szerződéses kötelezettségét súlyosan nem szegte meg, amelyet az
ajánlatkérő bizonyítani tud;
b) az eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettségének [különösen a 70.§.(3)
bekezdése, 71.§.] teljesítése során hamis adatot nem szolgáltatott, illetőleg hamis
nyilatkozatot tett.

Kelt: ………………………………

cégszerű aláírás
/alvállalkozó/

* A Kbt. 62. §-ra tett nyilatkozat nem követelhető meg, de az ajánlattevő tehet nyilatkozatot
ezen jogszabályi helyre vonatkozóan is, ezért tartalmazza a nyilatkozat szövege.

3. 3. számú melléklet
Erőforrást nyújtó szervezet
nyilatkozata a Kbt. 60. §, 61. § és a 62. §-ban foglaltakra vonatkozóan
Alulírott, ……………………..mint a …………………(cég neve) ………………………
(cég címe) …………………..cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem
tudatában nyilatkozom, hogy az általam képviselt ………………..(cég neve) ……………,
mint ajánlattevővel szemben nem áll fenn a
1. A Kbt.60.§(1) bekezdésének a)-h) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya, azaz
a) végelszámolás alatt nem áll, ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás nincs
folyamatban, illetőleg személyes joga szerinti hasonló eljárás nincs folyamatban,
személyes joga szerint hasonló helyzetben nem áll;
b) tevékenységét nem függesztette fel, tevékenységét nem függesztették fel;
c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben
megállapított bűncselekményt nem követett el, illetőleg tevékenységét a jog
személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV.
törvény 5.§-a (2) bekezdésének b), illetőleg f) pontja alapján a bíróság jogerős
ítéletében nem korlátozta, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság
hasonló okból és módon jogerősen nem korlátozta;
d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra nem került
e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye
szerinti ország jogszabályai alapján – eleget tett/megfizetésére halasztást kapott;
f) korábbi – három évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárásban hamis adatot
nem szolgáltatott és ezért az eljárásból nem zárták ki, illetőleg a hamis adat
szolgáltatását jogerősen nem állapították meg.
g) a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésére, bejelentésére vonatkozó és a
külföldiek foglalkoztatásával összefüggő kötelezettségekkel kapcsolatban – öt évnél
régebben meghozott – jogerős közigazgatási, illetőleg bírósági határozatban
megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést nem követett el.
h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel – ideértve bűncselekmény
bűnszervezetben történő elkövetését is –, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi
kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve
pénzmosás bűncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt
nem követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben
megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült.
2. A Kbt.61.§.(1) bekezdésének a)-d) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya azaz
a) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban – öt évnél nem régebben
meghozott – jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést nem követett el;
b) a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi
LVII. törvény 11.§.(2) bekezdésének e) pontjával kapcsolatban – öt évnél nem

régebben meghozott – jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a
versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és
végrehajtható határozatában megállapított jogszabálysértést nem követett el; illetőleg
ilyen jogszabálysértést más versenyhatóság vagy bíróság – öt évnél nem régebben –
jogerősen nem állapította meg;
c) korábbi – öt évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárás alapján vállalt
szerződéses kötelezettségének megszegését jogerős közigazgatási, illetőleg bírósági
határozat nem állapította meg;
d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában be van jegyezve.
3. A Kbt.62.§.(1) bekezdésének a)-b) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya:
Az ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, aki, illetőleg - a 71. § (1)
bekezdésének b) pontja és (5) bekezdése szerinti esetben - akinek a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója vagy a számára
erőforrást nyújtó szervezet
a) három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai
kötelezettségszegést vagy szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet nem
követett el, korábbi – három évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárás
alapján vállalt szerződéses kötelezettségét súlyosan nem szegte meg, amelyet az
ajánlatkérő bizonyítani tud;
b) az eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettségének [különösen a 70.§.(3)
bekezdése, 71.§.] teljesítése során hamis adatot nem szolgáltatott, illetőleg hamis
nyilatkozatot tett.

Kelt: ………………………………

cégszerű aláírás
/erőforrást nyújtó szervezet/

* A Kbt. 62. §-ra tett nyilatkozat nem követelhető meg, de az ajánlattevő tehet nyilatkozatot
ezen jogszabályi helyre vonatkozóan is, ezért tartalmazza a nyilatkozat szövege.

4. számú melléklet

Ajánlattevői
nyilatkozat a Kbt. 70. §. (1), (2) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan
Alulírott ………………………….., mint a ………………..(cég neve) ………….,
…………………….(cég címe) …………………..cégjegyzésre jogosult képviselője
büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy
-

Az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi, formai
követelményeket elfogadjuk, ajánlatunkat az azokban rögzített tartalmi és formai
követelményeknek megfelelően készítettük el.

-

Nyertességünk esetén a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítése
céljából, e szerződésen alapuló szerződéseinkben kötelezettségként vállaljuk a 305. § (1)(3) bekezdése és a 306/A. § (1) és (5) bekezdése szerinti előírások érvényesítését.

- Ajánlatunk elfogadása esetén vállaljuk az ajánlattételi felhívásban, illetve az ajánlati
dokumentációban foglalt határidőkben történő teljesítést.
- A közbeszerzési eljárást követően az ajánlattételi felhívásban megadott időpontig tartjuk
ajánlatunkat, addig magunkra nézve teljes terjedelmében kötelező érvényűnek tekintjük.
- Az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott építési beruházás
teljesítésének ellenértékeként cégünk, mint ajánlattevő a jelen ajánlathoz mellékelt felolvasó
lapon meghatározott ellenszolgáltatásra jogosult.
Vállalkozásunk a Kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi
XXXIV. Törvény alapján:
mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak*
vállalkozásnak minősül.

Kelt: ……………………….

cégszerű aláírás
*Aláhúzni

5. számú melléklet
Ajánlattevői
nyilatkozat a Kbt. 71. §. (1) és (3) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan

Alulírott …………………, mint a ………………….(cég neve) ………………………….
(cég címe) ……………cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem
tudatában nyilatkozom, hogy az általam képviselt …………………(cég neve)
……………., mint ajánlattevő
1) Az Ajánlatevő a közbeszerzés alábbi részével/részeivel összefüggésben fog a közbeszerzés
értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót igénybe venni. (szervezet
(személy) meghatározása nélkül)
………………………………………..
……………………………………….
2) Az ajánlattevő által a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozók:
- Alvállalkozó cég(ek) megnevezése, székhelye:
- A közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek a teljesítésében a megjelölt cégek
közreműködnek:
3) Az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezet:
- Erőforrást nyújtó cég(ek) megnevezése, székhelye:
4) A közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozók tekintetében a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya
alá eső alvállalkozót.
Kelt: ……………………………..

cégszerű aláírás

6. 1. számú melléklet
Ajánlattevői
nyilatkozat a Kbt. 67. § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltakra vonatkozóan

Sorszám

Alulírott ……………………, mint a …………..(cég neve) ……………………(cég címe)
………………………cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem
tudatában nyilatkozom, hogy az általam képviselt ……………(cég neve) mint
ajánlattevőnek,
2007.,
2008.,
2009.
évek
összességében
legalább
1 db, legalább bruttó 5 mFt értékű informatikai szoftver szállítása területén teljesített,
legjelentősebb referenciái a következőkképpen alakultak:

A szerződést kötő
másik fél neve,
címe

Teljesítés helye

Az
ellenszolgálta
tás összege
(nettó)
(értéke)

Teljesítés
ideje

Referenciát adó
személy neve,
címe, telefonszáma

1.
2.
3.
4.
Ajánlattevő mellékelje a jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában referenciaként megjelölt
munkák műszaki tartalmának rövid ismertetését, valamint annak a szerződésnek való
megfelelőségét. Elegendő az alkalmassági feltételként előírt darabszámú referencia igazolás
benyújtása.

Kelt: …………………………….

cégszerű aláírás

6. 2. számú melléklet

Alvállalkozói nyilatkozat
a Kbt. 67. § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltakra vonatozóan

Sorszám

Alulírott …………………….., mint a …………….(cég neve) …………………….( cég
címe) …………………………….cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi
felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az általam képviselt ……………….(cég neve)
mint alvállalkozónak,
2007., 2008., 2009.) évek összességében legalább
1 db, legalább bruttó 5 mFt értékű informatikai szoftver szállítása területén teljesített,
legjelentősebb referenciái a következőkképpen alakultak:

A szerződést kötő
másik fél neve,
címe

Teljesítés helye

Az
ellenszolgáltatá
s összege
(nettó értéke)

Teljesítés
ideje

Referenciát adó
személy neve,
címe,
telefonszáma

1.
2.
3.
4.
Ajánlattevő mellékelje a jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában referenciaként megjelölt
munkák műszaki tartalmának rövid ismertetését, valamint annak a szerződésnek való
megfelelőségét. Elegendő az alkalmassági feltételként előírt darabszámú referencia igazolás
benyújtása.

Kelt: …………………………….

cégszerű aláírás
/alvállalkozó/

7. számú melléklet

Nyilatkozat a számlavezető pénzintézetekről

Alulírott ......................................mint a(z) ...................................................
cégjegyzésre jogosult képviselője, büntetőjogi felelősségem tudatában

ajánlattevő

kijelentem,
hogy a(z) .............................................(ajánlattevő)
pénzintézet/ek/nél vezet számlát:

Pénzintézet neve

kizárólagosan

Számlavezető fiók címe

az

alább

Bankszámla száma

Kelt:…………………., 2010. ………………….hó …….nap

cégszerű aláírás

felsorolt

8. számú melléklet

Szabadalmi védjegy nyilatkozat

Alulírott ……………………………, mint ………………………(a cég) cégjegyzésre
jogosult képviselője ezennel nyilatkozom, hogy az általunk teljesítendő szállítások,
szolgáltatások, illetve azok bármely részének ajánlatkérő általi igénybe vétele nem sérti
bármely harmadik személy szerzői jogát, szabadalomhoz, védjegyhez, ipari mintaoltalomhoz
fűződő, vagy bármely más iparjogvédelmi oltalmat élvező jogát. Kifejezetten és
visszavonhatatlanul nyilatkozom továbbá, hogy ha bármely harmadik személy az
ajánlatkérővel szemben ilyen alapon bármilyen, így különösen kártérítési igényt támaszt,
akkor azért teljes mértékben az ajánlatkérő helyett helyt állunk.
Kijelentjük továbbá, és teljes körű felelősséget vállalunk arra vonatkozóan, hogy a
Dokumentációt szellemi alkotásoknak tekintjük, az azokra vonatkozó védői jogokat teljes
körűen elismerjük, azok kezelésének a Dokumentációban előírt szabályozását elfogadjuk és
betartjuk.

Kelt: ……………………………

cégszerű aláírás

IV. Fejezet

Szerződéstervezet
A Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ „Hajdúsági könyvári
kapuk” – elnevezésű, TIOP-1.2.3-08/1-2008-0086 azonosító számú projektje
megvalósításához kapcsolódó informatikai eszközök beszerzése

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

A Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ „Hajdúsági könyvári
kapuk” – elnevezésű, TIOP-1.2.3-08/1-2008-0086 azonosító számú projektje
megvalósításához kapcsolódó informatikai eszközök beszerzése

………... Ajánlati rész: …………………..
A szerződés tervezetet részenként külön-külön kell elkészíteni és benyújtani

Megrendelő: Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ
Szállító:

2010. ……………………

Szállítási szerződés-tervezet

A szállítási szerződés létrejött egyrészről
A szállítási szerződés létrejött egyrészről a Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és
Művelődési Központ (4026 Debrecen, Bem tér 19.) képviseli,
Dr. Cs. Tóth János,
igazgató,
mint
Megrendelő,
másrészről
a
………………………………………...........................................................................
mint vállalkozó, továbbiakban Szállító között az alábbi feltételeknek megfelelően.
Előzmények
A Megrendelő szállítási szerződés keretében kívánja biztosítani a „, TIOP-1.2.3.-08/1-20080083 azonosító számú projektje megvalósításához kapcsolódó informatikai eszközök
szállítását és helyszíni összeszerelését.
A szerződő felek rögzítik azt a tényt, hogy a ……………………….rendelkezik mindazon
feltételekkel, melyek megbízás esetén a szerződés teljesítéséhez szükségesek.
A szerződés tárgya
A Megrendelő megrendeli a Szállítótól a „Hajdúsági könyvtári kapuk, TIOP-1.2.3.-08/12008-0086 azonosító számú projektje megvalósításához kapcsolódó informatikai eszközök
szállítását és helyszíni üzembe helyezését az alábbi részletes tartalommal:
1. Ajánlati rész: Integrált könyvtári szoftverrendszer (összesen 2 db)
• Corvina kliens megyei kiterjesztés, médiaszerver (1 db)
• Oracle Standard One unlimited proc. Licence (1 db)
2. Ajánlati rész: Megyei adat-és szolgáltató központ szoftverrendszer (összesen 23 db)
• Monguz (1 db)
• Portál24 (1 db)
• Monguz rekord tároló mag plugin (1 db)
• OAI-PMH DP adatfeladáshoz (1 db)
• Z39.50 szerver (1 db)
• MOKKA aut. Feltöltés plugin (1 db)
• OAI-PMH SP alsó plugin (1 db)
• Z39.50 alsó plugin kliens (1 db)
• JaDoX (1 db)
• JaDoX editor licence (11 db) (1 db)
• JaDox elekt. Doku küld. Modul
• Wiki kapcsolat alsó plugin (1 db)
• GroupFruit (1 db)

Az ajánlati dokumentációban részletezett szakmai követelményeknek megfelelő minőség
szállítása a szerződés teljesítésének feltétele.
1.

A Szállító felelőssége

1.1. A Szállító a termékek szállítását, szerelését és telepítését a Szerződéssel összhangban,
megfelelő körültekintéssel és gondossággal köteles végezni.
A Szállító az átadással egyidejűleg átadja a termékek magyar nyelvű használati
utasításait, minőségi bizonylatait (megfelelőségi tanúsítványait, forgalomba-hozatali
engedélyt, stb.)
1.2. A Szállító köteles beszerezni mindazon engedélyt, jóváhagyást és jogosítványt az
illetékes szervektől, hatóságoktól, amelyek a Szerződés teljesítéséhez szükségesek,
valamint a behozatali engedélyeket az összes importált termék részére.
1.3. A Szállító köteles megfelelni a teljesítését befolyásoló és a Szállítóra kötelező
érvényű minden hatályos jogszabálynak. A Szállító köteles a Megrendelőt
mindennemű felelősséggel, kárigénnyel, követeléssel, pénzbüntetéssel és kiadással
szemben mentesíteni, és kártalanítására kötelezettséget vállalni, amely Szállító vagy
személyzete által merült fel.
2.

Megrendelő felelőssége

2.1. A Megrendelő biztosítja valamennyi információ és adat helyességét és pontosságát,
melynek szolgáltatása a Megrendelő feladatát képezi.
2.2. A Megrendelő feladata, hogy belépést biztosítson a teljesítés helyszínére, valamint
minden egyéb területre, ahol erre értelemszerűen szükség van a Szerződésben
foglaltak megfelelő teljesítése érdekében.
2.3. A Megrendelő fajta és mennyiség szerint köteles a leszállított terméket a leszállítás
időpontjában átvenni, illetve megvizsgálni azt, hogy az átadott terméken nincs-e
sérülés. Az átadás-átvétel során a felek legalább egy-egy képviselőt biztosítanak az
átvétel lebonyolítására. Amennyiben a Szállító a terméket csomagolva adja át, és nem
biztosít az átadás-átvételhez képviselőt a Megrendelő által felvett az átvételről készült
jegyzőkönyvet – sem a mennyiségi hiány, sem a sérülés tekintetében – nem teheti
vitássá, de a Megrendelő az átvételtől számított 8 nap alatt köteles a megvizsgálás
eredményéről a Szállítót írásban értesíteni. Amennyiben a termék megvizsgálása
során a Megrendelő hibát észlel, köteles a hibás terméket az átvételkori állapotban
megőrizni, és lehetővé tenni, hogy azt a Szállító is megvizsgálhassa. A Szállító a
hibás terméket köteles kicserélni. A szállítás akkor tekinthető megtörténtnek, ha a
Szállító valamennyi, a szerződés mellékletében meghatározott terméket
sérülésmentesen átadja a Megrendelőnek.
3.

Felek együttműködése

3.1. A tárgyi munkákat érintő kérdésekben Megrendelő és Szállító között a kapcsolattartás
levelezés útján, illetve írásos formában történik.
3.2. Jelen szerződés teljesítése során a felek kapcsolattartásra kijelölt képviselői:
Megrendelő részéről: ……………………………………..
Levelezési cím: …………………………………………..
Telefon és telefax szám: …………………………………
E-mail: …………………………………………………..
Szállító részéről: ………………………………………
Levelezési cím: …………………………………………..
Telefon és telefax szám: …………………………………
E-mail: …………………………………………………..
4.

Felelősség

Szállító felelős az általa és alvállalkozója által a szerződés értelmében teljesített szállítások
és szolgáltatások szakmai helyességéért és időbeni sorrendiségéért.
5.

Szállítói teljesítések

5.1. Szállító az áruk rendeltetési helyre történő leszállítással, szereléssel és a
dokumentációk átadását követő átadás-átvételi eljárással teljesít.
5.2. Teljesítés helye: 4026 Debrecen, Bem tér 19.
5.3. Teljesítési határidő
Szállító szerződés szerinti teljesítésének véghatárideje: …………………….
6.

Szerződéses ár

A Szerződéses ár rögzített, egyösszegű átalányár, mely I. osztályú minőséget feltételez, és
amely nem vethető alá változtatásoknak, kivéve, ha a felek közös a
Nettó vállalási ár:
+25 % ÁFA:

………….Ft
………….Ft

Mindösszesen:

Ft

azaz ………………………………………………………….forint
bruttó ajánlati ár, amely egyösszegű átalányár.
7.

Fizetési feltételek

7.1. Szállító a szerződésben meghatározott szállítási határidőhöz kötött teljesítést követően
jogosult számla benyújtására (1 db végszámla). A 4 példányos számlához mellékelni
kell a számla kifizetésének alapját képező műszaki teljesítés igazolását. A számlát
Megrendelő nevére kell kiállítani és benyújtani.
7.2. Megrendelő a kifizetéseket a számla beérkezésétől számított 30, azaz harminc napon
belül átutalással teljesíti.
7.3. Az esetben, ha a Megrendelő elmulasztaná az esedékes kifizetés teljesítését a
Szerződésben meghatározott határidőn belül, az ilyen késedelmes kifizetés összegére
a Megrendelő kamatot tartozik fizetni. A kamat mértéke a Ptk. 301/A.§ szerinti
mértékű.
8.

Adók és illetékek
A Szállítónak teljes felelősséget kell vállalni minden adó, vám, illeték, licencdíj, stb.
lerovásáért, ami Magyarországon a Szerződés szerinti teljesítéssel kapcsolatosan
kivethető.

9.

Szabványok, előírások és alkalmazásaik
Jelen Szerződés alapján szállított áruknak meg kell felelniük a hazai szabványok,
előírások legutolsó kiadásaiban foglaltaknak.
A szállított eszközöknek rendelkeznie kell az összes olyan szükséges engedéllyel,
tanúsítvánnyal, műbizonylattal, mely alapján a magyarországi alkalmazás
megengedett.

10. Szállítás
A Szállító köteles minden eszközt, terméket saját kockázatára és költségére a
helyszínre szállítani az általa, az adott körülmények között legmegfelelőbbnek ítélt
szállítási mód igénybevételével. Szállító köteles a szállítmányok fogadásáról is
gondoskodni.
Szállító az eszközök és termékek helyszínre szállításának várható időpontjáról
Megrendelőt köteles értesíteni a szállítás megkezdését megelőző 5 munkanappal.
11. Kárveszély és biztosítás
Szállító a maga által kötött biztosítás terheit maga viseli és előnyeit maga élvezi. A
biztosítási esemény bekövetkezte nem menti Szállítót teljesítési kötelezettsége alól,
azaz a kártérítési összeg felhasználásával köteles gondoskodni arról, hogy a biztosítási
esemény alá került áruk helyett a jelen szerződés szerinti áruk kerüljenek a
Megrendelőnek többlet költség felszámítása nélkül leszállításra.

12. Helyszíni Szabályzat és Biztonság
A Szállító köteles helyszíni munkavégzése során betartani az általános biztonsági és
tűzvédelmi szabályokon felül az Üzemeltető által megkövetelt biztonsági és egyéb
szabályokat, előírásokat, beleértve mindazon követelményeket is, amelyek Üzemeltető
folyamatos üzemszerű tevékenységének biztosításához szükségesek. Szállító tartozik
gondoskodni a helyszíni munkavégzés során az általa foglalkoztatottak munkavédelmi
és munkabiztonsági szabályok betartásáról.

13. Késedelmi, meghiúsulási kötbér
Ha a Szállítónak saját hibájából nem sikerül megvalósítani az áruk egy részének, vagy
teljes egészének szállítását és a szolgáltatások teljesítését a Szerződésben
meghatározott határidőre, Szállító köteles késedelmi kötbért fizetni Megrendelőnek. A
késedelmi kötbér összege ……………………..Ft/nap.
A késedelmi kötbér fizetése nem mentesíti a Szállítót az áruk szállításának és
szolgáltatások teljesítésének kötelezettsége, vagy a Szerződés értelmében ráháruló
egyéb felelősségek és kötelezettségek alól.
14. Jótállás
14.1. A Szállító legalább a hazai előírások szerinti szavatossági és jótállási feltételeket
tartozik szolgáltatni, illetve betartani.
14.2. A Szállító szavatolja, hogy a Szerződés értelmében szállított áruk állapota új,
használatlan.
Szállító szavatolja, hogy a jelen Szerződés értelmében szállított áruk és nyújtott
szolgáltatások mentesek a tervezés, gyártás és megvalósítás során elkövetett bármilyen
mulasztásból eredő hibáktól.
14.3. A jótállási idő hossza …………….hónap. A jótállási idő kezdete a sikeres átadásátvétel időpontja.
Ha a jótállási idő alatt bármilyen hiba jelentkezne a Szállító által szállított árukban,
vagy nyújtott szolgáltatásokban, a Szállító köteles azonnal és saját költségén
megjavítani, cserével, vagy más módon helyrehozni az ilyen hibát. Kivételt képez,
amikor a Szállító nem felelős az áruk bármilyen hibájának, vagy a bekövetkező
károknak a javításáért, cseréjéért vagy jóvátételéért, amennyiben azok okát – a Szállító
által bizonyítottan - az alábbiak egyike képezte:
(a) A nem megfelelő kezelése és karbantartása az Üzemeltető által.
(b) A nem rendeltetésszerű használat.
(c) Normál kopás és elhasználódás.
A Megrendelő a hiba felfedezését követően azonnal értesíteni köteles a Szállítót,
ismertetve a hiba jellegét. A Megrendelő minden ésszerű alkalmat köteles biztosítani a
Szállító részére, hogy az megvizsgáltassa az említett hibát.

Ha a Szállító az értesítés kézhezvételét követő 24 órán belül nem kezdi el a hiba
elhárítását és nem javítja vagy cseréli a hibás árut, úgy Megrendelőnek jogában áll,
hogy megkezdje a javítás elvégzését vagy elvégeztetését a Szállító költségére, a
Szállító által biztosított jóteljesítési garancia terhére anélkül, hogy ezzel bármilyen
mértékben csorbítaná azon jogait, amelyeket Megrendelő a Szerződés értelmében a
Szállítóval szemben érvényesíthet.

15. Átruházás
Szállító nem ruháztatja át a Szerződést, vagy annak egy részét, vagy bármilyen ezzel
kapcsolatos jogát, előnyét, kötelezettségét, vagy érdekét egy kívülálló (harmadik) félre
kivéve, ha ehhez megszerezte Megrendelő írásbeli hozzájárulását.
A Megrendelő és a Szállító között a Szállítási Szerződés értelmében fennálló jótállási
garancia összes joga és kötelezettsége az átadás-átvétel után az Üzemeltetőt illeti meg.
16. A jelen szerződésből eredő jogvitákat a szerződő felek megkísérlik békés úton
rendezni. Amennyiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, a szerződő felek
jogorvoslatra a Debreceni Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
Jelen szerződésben nem, vagy nem kimerítően szabályozott kérdések tekintetében a
magyar jog szabályai az irányadóak.
Egyéb rendelkezések
Jelen szerződés aláírói kijelentik, hogy rendelkeznek mindazon testületi felhatalmazással,
mely alapján jelen szerződés aláírásával érvényesen szereznek jogokat, s vállalnak
kötelezettségeket.
Egyéb, itt nem érintett kérdések tekintetében a módosított Ptk. és Kbt., valamint az ide
vonatkozó jogszabályok előírásai az irányadók.
A szerződő felek kijelentik, hogy ezen szerződés a felek akaratának kölcsönös és
egybehangzó nyilatkozatával, a megrendelő által lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján jött
létre, s azt átolvasást és értelmezést követően az aláírásra teljes jogkörrel rendelkező
képviselők által írták alá.
Debrecen, 2010…………………..
Megrendelő

Szállító

A szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletek:

1. számú melléklet:
2. számú melléklet:

Pénzügyi-Műszaki ütemterv
Szállító ajánlata

V. Fejezet

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció
A Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ „Hajdúsági könyvári
kapuk” – elnevezésű, TIOP-1.2.3-08/1-2008-0086 azonosító számú projektje
megvalósításához kapcsolódó informatikai eszközök beszerzése

-

műszaki (termék) leírások
árazatlan tételes költségvetés

1. Ajánlati rész: Integrált könyvtári szoftverrendszer
-Corvina kliens megyei kiterjesztés, médiaszerver (1 db)
Szoftverhasználati engedély a megye közművelődési, közgyűjteményi és közoktatási
intézményei részére korlátlan számú felhasználó számára örök jogon.
Követelmények:
• A használat ASP szolgáltatásként, a Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és
Művelődési Központ szerveréhez kapcsolódva, a Megyi Könyvtár által biztosított
szolgáltatásként vehető igénybe.
• Az engedély a Corvina IKR valamennyi – a Megyei Könyvtár által birtokolt –
moduljára vonatkozik: könyvtárosi és olvasói kereső (OPAC, WebOPAC), feldolgozó
(CAT), kölcsönző (CIRC), gyarapító (ACQ), periodika (SER), adminisztráció (ADM),
statisztika (Report), valamint raktári és pénztári modul.
• Az elektronikus dokumentumok, digitalizált oktatási és helyismereti anyagok
szabályozott tárolásának, nyilvántartásának és szolgáltatásának alapfunkcióit
megvalósító rendszer, melyben a tartalom kezelését (mentés, tárolás, leírás,
hozzáférés) többféle klienssel történhet:
• a Corvina rendszerből közvetlenül
• webes klienssel
• más rendszerbe beépítve, a dokumentumtár API eszközeinek használatával.
• A megyei könyvtár és a kisebb könyvtárak közvetlenül a központi tárba menthetik
anyagaikat.
• integrálhatóság a könyvtár által használt Corvina könyvtári rendszerrel
• szabadon – rendszergazda által, fejlesztők részvétele nélkül - definiálható beviteli
űrlapok
• szabadon definiálható, a könyvtári rendszerrel azonos módon kialakított indexelési
stratégia
• keresési lehetőség biztosítása a Corvina katalógusban,
• felhasználói jogosultság szabályozása az IKR-ben történik
• illesztések a megyei szolgáltató rendszer elemeivel (Monguz és Portál24)
• Szállítónak 5 éves fenntartási (szoftverkövetési) szolgáltatást kell biztosítania.
-Oracle Standard One unlimited proc. Licence (1 db)
− Adatbázis-kezelő. A különálló és fürtözött kiszolgálókhoz (összesen négy
processzorig) egyaránt használható Oracle Database 11g Standard Edition.

2. Ajánlati rész: Megyei adat-és szolgáltató központ szoftverrendszer
-Monguz (1 db)
Platform-független keretrendszer amely távoli információforrások közös felületen való
lekérdezésére szolgál. A különböző adattárak lekérdezését, és az eredmények különféle
protokollok szerinti megjelenítését vagy továbbítását plugin rendszer segítségével valósítja
meg.
14. Platform-független
15. Z39.50, CCL, SQL, OAI-PMH,DC, XML stb.protokollok használatával heterogén
adattárak közös felületének biztosítására (pl.: HunTéka, Kistéka, Aleph, OLib,
Corvina, TextLib, SRLib katalógusok közös felülete)
16. Adatbázisok párhuzamos lekérdezése, az eredmények összefésülése, a találati halmaz
megtartására stb.
17. Adatbázisok helyben tükrözése, a frissítések rendszeres betöltése, duplum ellenőrzése,
MOKKA betöltés
18. Alsó és felső plug-in rendszere segítségével bővíthető (új protokollok, adatbázisok)
19. Belső adatcsere formátuma XML
20. illesztés az integrált könyvtári szoftverrendszerrel (Corvina)
-Portál24 (1 db)
Biztosítja a Könyvtár 2.0 funkciókat, megjeleníti a helyi integrált könyvtári rendszerből
kinyerhető közérdekű információkat és elérhetővé teszi a Monguz szoftver által összegyűjtött
és összefésült adatokat. Az összegyűjtött forgalmi adatok alapján a könyvtár online
szolgáltatásairól statisztikát készít. Illesztés az integrált könyvtári szoftverrendszerrel
(Corvina)
-Monguz rekord tároló mag plugin (1 db)
A Monguz OAI adatbázis készítő kiterjesztése, a megyei központi adatbázis-építő
komponense.
-OAI-PMH DP adatfeladáshoz (1 db)
-Z39.50 szerver (1 db)
-MOKKA aut. Feltöltés plugin (1 db)
-OAI-PMH SP alsó plugin (1 db)
-Z39.50 alsó plugin kliens (1 db)
A Monguz alsó (megyei, konzorciumi) és felső (országos) szintű kommunikációs
kiegészítései a tagok közötti szabványos adatcsere megvalósításához.
-JaDoX (1 db)
-JaDoX editor licence (11 db)
-JaDox elekt. Doku küld. Modul (1 db)
Nyílt szabványokon alapuló, platform-független dokumentumkezelő rendszer. A beszkennelt,
vagy digitális kamerával lefényképezett dokumentumok opcionális szövegfelismerési és
korrektúrázási eljárások után szöveges dokumentumként állnak rendelkezésre. Mélyebb
feldolgozás esetén a JaDoX Editor (szerkesztő) grafikus felülete, vagy külső XML editor (pl.
Oxygen) segítségével a szöveges dokumentumokat tetszőleges DTD-n – pl. a TEI ajánláson alapuló strukturált, XML formátumú szöveggé lehet alakítani, majd egy mozdulattal feltölteni
a JaDoX szerver relációs adatbázisába (PostgreSQL). A szoftver lehetőséget nyújt nem

szöveges formátumok (képek és audio-vizuális anyagok) elhelyezésére és metaadatokkal való
ellátására.
-Wiki kapcsolat alsó plugin (1 db)
Konzorciumi WIKI, a Monguz kiterjesztése, online lexikon a WikiPédia mintájára, pl. a helyi
vonatkozású szócikkekkel, helyismereti adatbázissal feltöltve. Lehetővé teszi a könyvtári pl.
helyismereti adatbázisok szolgáltatását.
-GroupFruit (1 db)
Csoportmunkát támogató, projektkezelő szoftver. Lehetővé teszi javaslatok, feladatok
felvitelét, hibák bejelentését és ezek kezelését, nyomon követését szolgáló rendszere.
16. böngészőből használható
17. több szintű jogosultság rendszer
18. időrendileg nyomon követhető bejegyzések
19. egyes feladatokhoz kapcsolódó ún. „projektek” , ezen belül pedig bejelentések
20. hozhatók létre az alfeladatok megoldására
21. a projektnek felelőse, míg a bejelentésnek preferálható személye jelölhető ki
22. bejelentésekhez kapcsolható továbbá határidő, státusz, fájlok, „rokon bejelentések”
23. kapcsolhatóak
24. a bejelentések hozzászólásairól e-mailes értesítést küld
25. keresési lehetőség a projektek és bejelentések között

Tételes árazatlan költségvetés

1. Ajánlati rész: Integrált könyvtári szoftverrendszer
Ssz.
1.

2.

Termék
megnevezés
Corvina kliens
megyei
kiterjesztés,
médiaszerver
Oracle Standard
One unlimited
proc. Licence

Darabszám

Nettó
egységár

Nettó ár

ÁFA

Bruttó
ár

1

1

Tisztelt Ajánlattevők!
Fenti árazatlan költségvetés kitöltése és beadása az ajánlatban, az érvényes ajánlattétel
feltétele. A költségvetési kiírást úgy kell kitölteni, hogy a megajánlott termékek típusát is
be kell írniuk!!!

Tételes árazatlan költségvetés

2. Ajánlati rész: Megyei adat-és szolgáltató központ szoftverrendszer

Ssz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Termék
megnevezés
Monguz
Portál24
Monguz rekord
tároló mag plugin
OAI-PMH DP
adatfeladáshoz
Z39.50 szerver
MOKKA aut.
Feltöltés plugin
OAI-PMH SP alsó
plugin
Z39.50 alsó plugin
kliens
JaDoX
JaDoX editor
licence
JaDox elekt. Doku
küld. Modul
Wiki kapcsolat alsó
plugin
GroupFruit

Darabszám
1
1

Nettó
egységár

Nettó ár

ÁFA

Bruttó
ár

1
1
1
1
1
1
1
11
1
1
1

Tisztelt Ajánlattevők!
Fenti árazatlan költségvetés kitöltése és beadása az ajánlatban, az érvényes ajánlattétel
feltétele. A költségvetési kiírást úgy kell kitölteni, hogy a megajánlott termékek típusát is
be kell írniuk!!!

