Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma
1027 Budapest, Bem rkp. 47.

Részvételi dokumentáció

a „Szállítási szerződés a Külügyminisztérium tevékenységi
körébe tartozó hatósági eljárások elektronikus
támogatásához szükséges eszközökre” tárgyú gyorsított
meghívásos közbeszerzési eljáráshoz

I. Részvételi felhívás

EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa
2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line
formanyomtatványok: http://simap.eu.int
RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) NÉV , CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Hivatalos név:
Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma
Postai cím:
Bem rkp. 47.
Város/Község
Budapest

Postai irányítószám:
1027

Kapcsolattartási pont(ok):

Ország:
HU
Telefon:
06-1-458-1982

Címzett:
Közbeszerzési Osztály
E-mail:
ko@kum.hu

Fax:
06-1-458-2156

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
www.kulugyminiszterium.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
[ ] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
[x] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
[ ] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
[x] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
[ ] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
[x] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
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I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI
[x] Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi
hatóság, valamint regionális és helyi szerveik
[ ] Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
[ ] Regionális vagy helyi hatóság
[ ] Regionális vagy helyi iroda/hivatal
[ ] Közjogi szervezet
[ ] Európai intézmény/hatóság vagy nemzetközi szervezet
[ ] Egyéb (nevezze meg):

[ ] Általános közszolgáltatások
[ ] Védelem
[ ] Közrend és biztonság
[ ] Környezetvédelem
[ ] Gazdasági és pénzügyek
[ ] Egészségügy
[ ] Lakásszolgáltatás és
közösségi rekreáció
[ ] Szociális védelem
[ ] Szabadidő, kultúra és vallás
[ ] Oktatás
[x] Egyéb (nevezze meg): külügy,
külpolitika
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? igen [ ] nem [x]
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS

II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Külügyminisztérium tevékenységi körébe tartozó hatósági eljárások elektronikus
támogatásához szükséges eszközök beszerzése
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
( Csak egy kategóriát válasszon – árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerződés
vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a) Építési beruházás [ ]

c) Szolgáltatásmegrendelés
[]

b) Árubeszerzés [x]

Kivitelezés

[ ] Adásvétel

[x]

Tervezés és kivitelezés

[ ] Lízing

[]

Kivitelezés, bármilyen
eszközzel, módon, az
ajánlatkérő által
meghatározott
követelményeknek
megfelelően

[ ] Bérlet

[]

Részletvétel

[]

Ezek
kombinációja/Egyéb

[]

Szolgáltatási kategória
(az 1–27. szolgáltatási
kategóriákat lásd a
2004/18/EK irányelv II.
mellékletében)

A teljesítés helye

A teljesítés helye

A teljesítés helye

NUTS-kód

Külügyminisztérium 1027
Budapest, Bem rkp. 47.,
valamint a dokumentációban
megadott külképviseletek

NUTS-kód

NUTS-kód HU101, HU
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II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása [x] Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása [ ]
Keretmegállapodás megkötése [ ]
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel [ ]

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel [ ]

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek
létszáma VAGY, adott esetben, maximális létszáma
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban:
Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a megállapodás időtartama meghaladja a négy évet:

A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke (csak számokkal):
Becsült érték ÁFA nélkül: Pénznem:
VAGY: és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Szállítási szerződés a Külügyminisztérium tevékenységi körébe tartozó hatósági eljárások
elektronikus támogatásához szükséges eszközökre
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szószedet Kiegészítő szószedet (adott esetben)
Fő tárgy
30200000-1
Kiegészítő tárgy(ak) 30210000-4
30216120-3
II.1.7) A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? igen
[x] nem [ ]
II.1.8) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B.
mellékletből szükség szerint több példány használható) igen [x] nem [ ]
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre [ ]

egy vagy több részre [ ]

valamennyi részre [x]

II.1.9) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? igen [ ] nem [x]

II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR
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II.2.1) Teljes mennyiség (adott esetben, valamennyi részt, és opciót beleértve)
A Külügyminisztérium tevékenységi körébe tartozó hatósági eljárások elektronikus
támogatásához szükséges eszközök beszerzése az alábbi mennyiségekben és részekben
I. rész (szerverek bővítése, IT biztonság): 6 db, Microsoft környezetben két csoportban
terheléses megosztásos üzemben működő alkalmazás szerver célokra szolgáló szerver, valamint
opcionálisan 2 db, Microsoft környezetben működő általános célokra szolgáló szerver és/vagy
2 db, Microsoft környezetben működő adatbázis kiszolgáló célokra szolgáló szerver a műszaki
leírásban foglaltak szerint
II. rész (ujjnyomat, fénykép és aláírás vételére egyaránt alkalmas, azokat egységesen kezelő
integrált berendezés mobil/fix): 139 db +20% készülék a műszaki leírásban részletezettek
szerint.
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): Pénznem:
VAGY: és között Pénznem:

II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) igen [x] nem [ ]
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
ajánlatkérő a szerződés aláírását követő két éven belül jogosult a Műszaki leírásban szereplő
+20% mennyiség megrendelésére. A részleteket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy: és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű
szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét:
hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
Az időtartam hónap(ok)ban: 24 vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés (év/hó/nap)
befejezés (év/hó/nap)

III. SZAKASZ : JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓFELTÉTELEK

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
Ajánlatkérő a leszállított és üzembe helyezett eszközökre és berendezésekre minimum 12
hónap, illetve a vonatkozó jogszabályokban előírt időtartamú jótállás vállalását írja elő.
Ajánlatkérő késedelmes és hibás teljesítés esetére kötbér alkalmazását írja elő. A kötbér mértéke
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napi 1%, alapja a késedelmes vagy a hibás teljesítéssel érintett szerződéses mennyiség bruttó
összértéke. Ajánlatkérő a szerződés vagy annak valamely része meghiúsulása esetén
meghiúsulási kötbér kerül alkalmazásra, melynek alapja a hibás vagy a késedelmes vagy a nem
teljesítéssel érintett szerződéses mennyiség bruttó összértéke, mértéke annak 25%-a. A
részleteket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
Ajánlatkérő a teljesítést követően a Kbt. 305.§ előírásainak megfelelően, átutalással fizeti ki az
ellenszolgáltatás összegét. Ajánlatkérő előleget nem ad.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve
jogi személy (adott esetben)
nem követelmény
III.1.4) Vonatkozónak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? igen [ ]
nem [x]
(adott esetben)
Ha igen, a különleges feltételek meghatározása

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

III.2.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok
(kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre
vonatkozó előírásokat is
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet jelentkező, alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 60.
§ (1) bekezdése, valamint a 61. § (1) bekezdés d) pont hatálya alá tartozik.
Az eljárásban nem lehet jelentkező, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 61. §
(1) bekezdés a)-c) pontjaiban és a Kbt. 62. § (1) bekezdésben felsorolt kizáró okok hatálya alatt
áll.
A jelentkezőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek a
Kbt. 136.§ (4) bekezdése szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges
adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
(adott esetben):

Jelentkezőnek és a Kbt. 105. § (1)
bekezdés b) pontja szerinti
alvállalkozónak csatolnia kell a Kbt. 66. §
(1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi

Alkalmas a jelentkező és a Kbt. 105. § (1) bekezdés
b) pontja szerinti alvállalkozó, valamint a közös
jelentkezők, ha a pénzintézeti nyilatkozatok alapján
megállapítható, hogy a jelentkezők, valamint 10%5

számlavezető pénzintézetének –
jelentkezési határidő lejártának napját
megelőző 60 napnál nem régebbi
keltezésű – nyilatkozatát az alábbi
tartalommal:
- mióta vezeti számláját,
- volt-e sorban álló tétel számláján a
pénzintézeti nyilatkozat kiállítását
megelőző 12 hónapban.
Az alkalmasság igazolható a Kbt. 65. §
(3)-(4) bekezdése szerint is.

ot meghaladó alvállalkozója bármely
pénzintézetnél vezetett számláján a pénzintézeti
nyilatkozat kiállítását megelőző 12 hónap folyamán
sorban állás nem volt.
Ezen alkalmassági feltételnek a jelentkezőnek,
valamint a 10%-ot meghaladó alvállalkozójának
külön-külön kell megfelelnie.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges
adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
(adott esetben):

A Kbt. 67.§ (1) bekezdés a) pontja alapján a
jelentkező, illetve a Kbt. 105. § (1) bekezdés
b) pontja szerinti alvállalkozó nyilatkozata
az előző 3 év (2007-2009.) közbeszerzés
tárgya szerinti legjelentősebb szállításairól.

Alkalmatlan a jelentkező és a Kbt. 105. § (1)
bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó, ha
együttesen nem rendelkeznek 2007-2009.
években összesen

A szállítások ismertetését az alábbi
adattartalommal kérjük megadni: a teljesítés
ideje, a szerződést kötő másik fél
megnevezése, a szállított termékek műszaki
paramétereinek rövid összefoglalása, az
ellenszolgáltatás összege vagy a korábbi
szállítás mennyiségére utaló más adat
megadása, továbbá a referenciát igazoló
személy nevének, beosztásának és
telefonszámának feltüntetése.
A referenciákat a Kbt. 68. § (1) bekezdése
alapján kérjük igazolni a szállítások
ismertetőjében előírt tartalommal, továbbá
nyilatkozattal arról, hogy a teljesítés a
szerződésnek és az előírásoknak
megfelelően történt.

- a I. részben (szerverek bővítése, IT biztonság)
legalább egy, minimum 10 db szerver szállítására
vonatkozó referenciával, továbbá legalább 1 db
IT biztonsági rendszer tervezésére, kiépítésére
és/vagy auditálására vonatkozó pozitív
referenciával, ahol az ellenszolgáltatás összege
meghaladta a nettó 2 mFt-ot
- a II. részben (ujjnyomat, fénykép és aláírás
vételére egyaránt alkalmas, azokat egységesen
kezelő integrált berendezés mobil/fix) az alábbi
referenciákkal:
- legalább 20 db, ujjnyomat, fénykép és aláírás
vételére egyaránt alkalmas, azokat egységesen
kezelő integrált mobil berendezés szállítására
vonatkozó referencia, ahol az ellenszolgáltatás
összege elérte mindösszesen a nettó 40 millió Ftot;
- legalább 100 db, ujjnyomat, fénykép és aláírás
vételére egyaránt alkalmas, azokat egységesen
kezelő integrált fix berendezés legalább három
Schengen tagország részére történő szállítására
vonatkozó referencia, ahol az ellenszolgáltatás
összege elérte a nettó 100 millió forintot.
Ezen feltétel több referenciával is teljesíthető.
Jelentkező a műszaki alkalmassági feltételeknek
megfelelhet a Kbt. 69.§ (8) bekezdése szerint is.
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III.2.4) Fenntartott szerződések (adott esetben) igen [ ] nem [x]
A szerződés védett műhelyek számára fenntartott [ ]
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik [ ]
III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ
KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e
kötve?
igen [ ] nem [ ]
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen
közreműködő személyek nevét és képzettségét? igen [ ] nem [ ]

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1) Az eljárás fejtája
Nyílt

[]

Meghívásos

[]

Gyorsított
meghívásos

[x] A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
A második generációs biometrikus útlevél kérelmezésének feltételei a
hazai okmányirodákban a 2009. évi határidőre megvalósultak, azonban az
útlevélkérelmezés külképviseleten való lehetősége még nem. Az útlevél
külképviseleteken való kérelmezhetőségének megteremtését fokozottan
indokolja a 2011. január 1-től induló, egyszerűsített honosításra irányuló
eljárás keretében állampolgárságot szerzett kérelmezők útlevél iránti
igénye.
Az egyszerűsített visszahonosítási igénylők várhatóan magas száma
igényli az informatikai eszközrendszer, a biztonsági és szolgáltatási szint
érdemi javítását. Az eszközbeszerzések engedélyezése és a felhasználás
nagyon közeli időpontja közötti szűkös időtartam miatt azonban az
eszközök, berendezések gyorsított eljárásban történő beszerzése
elengedhetetlen.
Az útlevéltörvény módosulása következtében a konzuli szolgálatra háruló
feladatok ellátása itthon és a külképviseleteken a schengeni
csatlakozáshoz hasonlóan az informatikai rendszer jelentős
továbbfejlesztését irányozza elő. A Konzuli szakterületnek 2010-ben két
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nemzetközi (uniós) kötelezettségből eredő fejlesztést kell elvégeznie,
amely közbeszerzést igényel. Ezen kötelezettségek jogalapja a
1152/200/EK rendelet a tagállamok által kiállított útlevelek és úti
okmányok biztonsági jellemzőire és biometrikus elemeire vonatkozó
előírásokról, valamint a 767/2008/EK rendelet a Vízum Információs
Rendszerről.
Tárgyalásos [ ]

Megtörtént-e már a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése?
igen [ ] nem [ ]
Igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3.,
További információk rovatban kell megadni

Gyorsított
tárgyalásos [ ]

A gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása:

Versenypárbeszéd [ ]
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy
keretszáma
(meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd esetén)
Létszám
VAGY: minimum és, adott esetben, maximum
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd
során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vették-e a többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát? igen [ ] nem [ ]

IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK

IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás [ ]
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint [x]
[x] az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha súlyozásra
bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni)
[ ] a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban illetve az
ismertetőben meghatározott szempontok
Részszempont
Súlyszám
1. Ajánlati ár (nettó forint)
35
2. Teljesítési határidő (év hónap, nap) 50
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3. Jótállás időtartama (hónap)

15

IV.2.2) Elektronikus árverést alkalmaznak-e? igen [ ] nem [x]
Ha igen, további információk az elektronikus árverésről (ha szükséges)

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? igen [ ]
nem [x]
Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató [ ] Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény [ ]
Hirdetmény száma a HL-ben: /S - (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) [ ]
Hirdetmény száma a HL-ben: /S - (év/hó/nap)
Hirdetmény száma a HL-ben: /S - (év/hó/nap)

IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) vagy ismertetők (versenypárbeszéd
esetében) beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2010/12/23 (év/hó/nap) Időpont: 10
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen [x] nem [ ]
Igen válasz esetén, Ár (számokkal): 25000 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció ára 20.000 Ft + ÁFA, amely összeg befizethető az OKFON Zrt.
házipénztárába munkanapokon 8-12 óra között, a részvételi jelentkezési határidő napján 8-10
óra között vagy átutalható az OKFON Zrt. MKB-nál vezetett 10300002-20105358-00003285
számú bankszámlájára.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
Dátum: 2010/12/23 (év/hó/nap) Időpont: 10
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert)
(meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )
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Dátum: 2010/12/31 (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
HU
Egyéb:
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén)
-ig (év/hó/nap)
VAGY hónap(ok)ban: vagy nap(ok)ban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2010/12/23 (év/hó/nap ) Időpont: 10
Hely (adott esetben): OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási Zrt. 1139 Budapest, Gömb u. 33. I.
emelet tárgyaló
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? (adott esetben) igen [x] nem [ ]
Az ajánlatkérő és a jelentkezők képviselői, valamint az általuk meghívott személyek.
VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E? (adott esetben) igen [ ] nem [x]
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) A SZERZŐDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY
PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?
igen [ ] nem [x]
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely
egyéb használható hivatkozási alapot:
VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
1) Az ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 112.§-a szerint biztosítja.
2) A jelentkezéshez csatolni kell a jelentkezést aláíró személy(ek) aláírási címpéldányának
másolatát vagy az aláírásmintát.
3) A részvételi szakasz eredményhirdetés időpontja: 2010. december 31. 10.00 óra, helye az
OKFON Zrt. címe.
4) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: A
dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele, az másra nem ruházható át. A
dokumentáció átvehető munkanapokon 8-12 óra között, a jelentkezés napján 8-10 óra között
az OKFON Zrt. címén, vagy kérésre a Kbt. 102.§ (3) bekezdése megküldésre kerül
5) A jelentkezés leadható munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8-16 óra között, pénteken 8-14
óra között, a jelentkezési határidő napján 8-10 óra között az OKFON Zrt. székhelyén.
6) Ajánlatkérő a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb alkalmassági feltételeket
határozott meg.
7) A jelentkezéshez csatolni kell a jelentkezési határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi
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keltezésű cégkivonat másolati példányát.
8 A Kbt. 20.§ (3) bekezdése alapján az igazolásokat elegendő egyszerű másolatban benyújtani.
9) Az elbírálás szempontja mindkét rész esetében ugyanaz. A pontszámtartomány: 1-10 pont,
módszer az arányosítás.
10) A jelentkezéshez csatolni kell a Kbt. 105.§ (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot.
VI.4) JOGORVOSLATI ELJÁRÁS
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím:
Margit krt. 85.
Város/Község
Budapest

Postai irányítószám:
1024

Ország:
HU

E-mail:
-

Telefon:
336-7776

Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu

Fax:
336-7778

A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község

Postai irányítószám:

Ország:

E-mail:

Telefon:

Internetcím (URL):

Fax:

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (kérjük kitölteni a VI.4.2. rovatot VAGY szükség
esetén a VI.4.3. rovatot)
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
Kbt. 323.§
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő
szervtől szerezhető be
Hivatalos név:
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím:
Margit krt. 85.
Város/Község
Budapest

Postai irányítószám:
1024

E-mail:
-

Ország:
HU
Telefon:
336-7776
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Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu

Fax:
336-7778

VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: (év/hó/nap)
A. MELLÉKLET
További címek és kapcsolattartási pontok
I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON
SZEREZHETŐK BE

Hivatalos név:
OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási ZRt.
Postai cím:
Gömb u. 33.
Város/Község
Budapest

Postai irányítószám:
1139

Kapcsolattartási pont(ok):

Ország:
HU
Telefon:
4122-466

Címzett:
E-mail:
urban.mariann@okfon.hu

Fax:
4122-469

Internetcím (URL): null

II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ ÉS A KIEGÉSZÍTŐ
IRATOK (A VERSENYPÁRBESZÉDRE ÉS A DINAMIKUS BESZERZÉSI RENDSZERRE VONATKOZÓK
IS) BESZEREZHETŐK
Hivatalos név:
OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási ZRt.
Postai cím:
Gömb u. 33.
Város/Község
Budapest

Postai irányítószám:
1139

Kapcsolattartási pont(ok):

Ország:
HU
Telefon:
4122-466

Címzett:
E-mail:
urba.mariann@okfon.hu

Fax:
4122-469

Internetcím (URL): null
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III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVA AZ AJÁNLATOKAT/RÉSZVÉTELI
JELENTKEZÉSEKET KELL BENYÚJTANI

Hivatalos név:
OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási ZRt.
Postai cím:
Gömb u. 33.
Város/Község
Budapest

Postai irányítószám:
1139

Kapcsolattartási pont(ok):

Ország:
HU
Telefon:
4122-466

Címzett:
E-mail:
urban.mariann@okfon.hu

Fax:
4122-469

Internetcím (URL): null
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B. MELLÉKLET
A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
A RÉSZ SZÁMA 1 MEGHATÁROZÁS
1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
I. RÉSZ
2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
Fő szószedet Kiegészítő szószedet (adott esetben)
Fő tárgy 30210000-4
3) MENNYISÉG
I. rész (szerverek bővítése, IT biztonság): 6 db, Microsoft környezetben két csoportban
terheléses megosztásos üzemben működő alkalmazás szerver célokra szolgáló szerver, valamint
opcionálisan 2 db, Microsoft környezetben működő általános célokra szolgáló szerver és/vagy
2 db, Microsoft környezetben működő adatbázis kiszolgáló célokra szolgáló szerver a műszaki
leírásban foglaltak szerint.
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): Pénznem:
VAGY: és között Pénznem:
4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI
HATÁRIDŐFELTÜNTETÉSE (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL
B. MELLÉKLET
A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
A RÉSZ SZÁMA 2 MEGHATÁROZÁS
1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
II. RÉSZ
2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
Fő szószedet Kiegészítő szószedet (adott esetben)
Fő tárgy 30216120-3
3) MENNYISÉG
II. rész (ujjnyomat, fénykép és aláírás vételére egyaránt alkalmas, azokat egységesen kezelő
integrált berendezés mobil/fix): 139 db + 20% készülék a műszaki leírásban foglalt részletezés
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szerint.
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): Pénznem:
VAGY: és között Pénznem:
4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI
HATÁRIDŐFELTÜNTETÉSE (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL
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II. Útmutató

AZ ELJÁRÁS BEMUTATÁSA
A közbeszerzési eljárás lebonyolítására a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény
(továbbiakban: Kbt.) szabályai szerint kerül sor. A beszerzés – értékét tekintve – a közösségi
eljárás értékhatárát elérő beszerzési rezsim hatálya alá tartozik, ezért a Kbt. IV. fejezete szerinti
eljárási szabályok kerülnek alkalmazásra.
Az eljárásban való részvétel feltétele a részvételi dokumentáció megvásárlása. Közös jelentkezést
tevő cégek esetében elegendő egy dokumentáció megvásárlása. A dokumentáció másra nem
ruházható át, annak tartalma nem tehető közzé.
A Kbt. 104.§-ban foglaltakra tekintettel a 70.§ (4) bekezdése értelmében jelentkező ugyanabban a
közbeszerzési eljárásban
a) nem nyújthat be közös jelentkezést más jelentkezővel,
b) más jelentkező - a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt - alvállalkozójaként nem vehet részt,
c) más jelentkező számára erőforrást nem biztosíthat.
A Kbt. 70. § (5) bekezdésének megfelelően egy személy (szervezet) nem lehet egy jelentkezésben
egyszerre erőforrást nyújtó szervezet és alvállalkozó.
A Kbt. 70. § (6) bekezdésének megfelelően, ha egy - a 4. § 2. pontjának a)-d) alpontjai hatálya alá
nem tartozó - személy (szervezet) a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó
mértékben fog részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni,
hanem a jelentkezésben és a szerződés teljesítése során közös jelentkezőként/ajánlattevőként kell
hogy szerepeljen.
Ajánlatkérő tájékoztatásul közli a Kbt. ide vonatkozó szabályait:
a.) részvételre jelentkező: az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági
társaság, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet vagy külföldi székhelyű
vállalkozás magyarországi fióktelepe, aki, illetőleg amely
a) a két szakaszból álló eljárás első, részvételi szakaszában részvételi jelentkezést nyújt be,
továbbá
b) a 102.§ (5) bekezdése alkalmazásában az is, aki (amely) a részvételi dokumentációt
átvette, továbbá
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c) a részvételi határidő lejártáig az a), b) pontokban foglaltakon kívül az is, aki (amely) a
dokumentációba az ajánlatkérőnél beletekintett vagy kiegészítő tájékoztatást kér, vagy
előzetes vitarendezést kezdeményez;
b.) alvállalkozó: az a szervezet vagy személy, amely vagy aki a közbeszerzési eljárás eredményeként
megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve:
a) az ajánlattevővel munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban álló
személyeket,
b) azon személyt vagy szervezetet, aki vagy amely tevékenységét kizárólagos jog alapján
végzi,
c) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy
alapanyagszállítót,
d) építési beruházás esetén az építőanyag-szállítót;
c) erőforrást nyújtó szervezet: az a szervezet vagy személy, amely vagy aki nem minősül
alvállalkozónak, nem tartozik a 2. pont a)-d) alpontjának hatálya alá sem, hanem a közbeszerzési
eljárásban az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában vesz részt, ezzel összefüggő erőforrásainak
bemutatásával;
d) erőforrás: nem minősülhet erőforrásnak a 66. §-ának (1) bekezdésének a)-d) pontja, a 67. § (1)
bekezdésének a), d)-f) pontja, (2) bekezdésének a), d) és f) pontja, továbbá (3) bekezdésének a),
d)-f) pontja szerinti körülmény, kivéve, ha az ajánlattevő (részvételre jelentkező) és az erőforrást
nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn;
e.) PTK szerinti többségi befolyás: többségi befolyás: az olyan kapcsolat, amelynek révén természetes
személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság (a továbbiakban együtt:
befolyással rendelkező) egy jogi személyben a szavazatok több mint ötven százalékával vagy
meghatározó befolyással rendelkezik.
A Kbt. 69. § (4) bekezdésének megfelelően a jelentkező jogosult arra, hogy a közbeszerzési
szerződés teljesítésébe általa bevonni kívánt a Kbt. 4. § 2. pontjának b)-d) alpontjai szerinti
személyt (szervezetet) a 71. § (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti alvállalkozónak minősítsen és
így jelöljön meg a jelentkezésben. Ebben az esetben a 4. § (2) pontjának b)-d) alpontjai szerinti
személyre (szervezetre) az alvállalkozóra vonatkozó összes szabályt alkalmazni kell mind a
közbeszerzési eljárás, mind a közbeszerzési szerződés teljesítése során.
A Kbt. 69. § (8) bekezdés szerint a jelentkező a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóval együtt is megfelelhet a Kbt. 66. § (1)
bekezdés a) és b) pontja kivételével. Ebben az esetben a jelentkezésnek tartalmaznia kell ezen – a
közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt –
alvállalkozó nevét, címét továbbá a jelentkező alkalmasságának igazolásához szükséges, Kbt. 66.§
(1) bekezdés c-e) pontjai, illetőleg a Kbt. 67.§ (1)-(3) bekezdése szerinti igazolásokat,
nyilatkozatokat is.
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Az alkalmasság igazolása során a nem HUF-ban megadott értékeke esetén ajánlatkérő a
jelentkezés napján érvényes Magyar Nemzeti Bank árfolyamán átszámítja az értékeket és azokat
veszi figyelembe az alkalmasság megítélése során.
1. A JELENTKEZÉS ELKÉSZÍTÉSE ÉS KÖLTSÉGEI
1.1) A jelentkezésben bekért információk benyújtásáért a jelentkező felel, nem kielégítő
információk közlésének következménye a jelentkezés érvénytelenné nyilvánítása lehet. Jelentkező
felelőssége, hogy a jelentkezéshez szükséges valamennyi információt a rendelkezésre álló idő alatt
beszerezze és jelentkezését ezek ismeretében állítsa össze
1.2) A jelentkezés nyelve magyar. A jelentkezéshez kapcsolódó összes levelezést és egyéb
anyagokat is magyar nyelven kell elkészíteni. Amennyiben idegen nyelvű iratok, dokumentumok
kerülnek becsatolásra, a magyar nyelvű fordítás mellékelése kötelező. Ajánlatkérő nem követeli
meg a hiteles fordítás benyújtását.
Az eredeti nyelvű dokumentum és a fordítás tartalma közötti eltérés esetén a magyar nyelvre
lefordított dokumentumban foglaltak az irányadók. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra,
hogy az eredeti nyelven készült dokumentum tartalmát összevesse a magyar nyelvű fordítással
(kivéve, ha hiteles fordítás kerül becsatolásra). Eltérés esetén az ajánlat érvénytelennek minősül.
1.3) A jelentkezésben valamennyi igazolást elegendő egyszerű másolatban benyújtani, a Kbt. 20.§
(3) bekezdése szerint.
1.4) A jelentkezés előkészítésével, elkészítésével, benyújtásával és a dokumentáció megvásárlásával
kapcsolatban felmerülő összes költséget a jelentkezőnek kell viselnie. A részvételi dokumentáció
ára csak a Kbt.-ben meghatározott esetekben jár vissza.
2. DOKUMENTÁCIÓ ÉS TÁJÉKOZTATÁS
2.1) Ajánlatkérő a jelentkezés összeállítása érdekében dokumentációt készített és bocsát a
jelentkezők rendelkezésére. A dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele. A
dokumentáció másra nem ruházható át.
2.2) A dokumentáció tartalmazza:
 a részvételi felhívást;
 az útmutatót a jelentkezés elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban;
 a kitöltendő és becsatolandó mellékleteket.
A jelentkezők ésszerű határidőben fordulhatnak írásban (fax: 412-2469, és e-mail:
urban.mariann@okfon.hu) kiegészítő tájékoztatásért az OKFON ZRt-hez. Az OKFON Zrt.
valamennyi jelentkezőnek írásban (telefax útján) megküldi a választ a jelentkezések bontását
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megelőző 4 nappal. A kiegészítő tájékoztatás során adott válaszok a részvételi felhívás és
dokumentáció részét képezik, ezeket a jelentkezés elkészítése során figyelembe kell venni.
Kérjük, hogy az írásban feltett kérdéseket e-mailen (Word formátumban) és telefaxon/levélben is
szíveskedjenek megküldeni, meggyorsítva ezzel a válaszadási időtartamot.
2.3) Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 112.§-a szerint biztosítja.
A hiánypótlás során a részvételi jelentkezés úgy módosítható, úgy egészíthető ki, hogy megfeleljen
a részvételi felhívás, a dokumentáció vagy a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályok előírásainak,
de a következő módosításokat, kiegészítéseket nem lehet a hiánypótlással végrehajtani:
a) a hiánypótlás során a részvételre jelentkező új, közösen részvételre jelentkező, illetőleg a
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó,
illetőleg erőforrást nyújtó szervezet megjelölésével és az újonnan megjelöltekre vonatkozó
iratokkal nem egészítheti ki a részvételi jelentkezését;
b) a hiánypótlás során nem lehet a részvételi jelentkezés olyan hibáját kijavítani, mely miatt az már
benyújtásakor a 114. § (1) bekezdés a), b) pontja szerint érvénytelen.
Az ajánlatkérő köteles meggyőződni arról, hogy a hiánypótlás(oka)t követően a részvételi
jelentkezés nem módosult-e a (2) bekezdés a)-b) pontjaiba ütközően. A (2) bekezdés a)-b)
pontjaiba ütköző módosulás esetén, vagy ha a hiánypótlást nem, vagy nem megfelelően
teljesítették, kizárólag az eredeti részvételi jelentkezési példányt (példányokat) lehet figyelembe
venni az elbírálás során. A hiánypótlás megfelelően teljesítettnek minősül akkor is, ha az csak
valamely - a 70/A. § (1) bekezdésének a)-d), pontja szerinti, vagy 70/A. § (2) bekezdés a), b)
pontja szerinti, vagy az ajánlatkérő által a hiánypótlási felhívásban ezekkel kapcsolatban a 83. § (6)
bekezdése szerint előírt - követelménynek nem felel meg.
A részvételi jelentkezésekkel kapcsolatos hiánypótlásra egyebekben a Kbt. 83. § (3)-(6)
bekezdéseit kell megfelelően alkalmazni.
3. BENYÚJTANDÓ OKMÁNYOK
A jelentkezésbe a következő dokumentumokat kell becsatolni:
3.1) Felolvasólap az 1. számú melléklet szerint, amely tartalmazza a jelentkező nevét és címét.
3.2) Részvételi nyilatkozat a 2. számú melléklet szerint, amelyben jelentkező nyilatkozik a
részvételi felhívás feltételeire, a szerződés teljesítésére.
3.3) A Kbt. 60-62.§-ban meghatározott kizáró okok fenn nem állásának igazolásának szabályai:
A gyorsított eljárásban a részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a
kizáró okok hatálya alá. Ebben az esetben a 63. §-t azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy
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a) a részvételre jelentkezőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozónak, illetőleg az erőforrást nyújtó szervezetnek a részvételi
jelentkezésben nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá, továbbá
b) legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártáig kell csatolnia az ajánlattevőnek az a) pont szerinti
személyek (szervezetek) vonatkozásában a 60. § (1) bekezdésének h) pontjával, valamint - adott
esetben - a 61. § (2) bekezdése szerinti köztartozások hiányával kapcsolatos hatósági igazolásokat,
továbbá - ha valamelyikük nem szerepel az adózás rendjéről törvény szerinti köztartozásmentes
adózói adatbázisban, vonatkozásában - a 63. § (2) bekezdés b) pontja szerinti igazolásokat.
A nyilatkozat mintáját a 3. számú melléklet tartalmazza.
Az Európai Unióban letelepedett jelentkező (alvállalkozó, erőforrás szervezet)
vonatkozásában benyújtandó igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a
Közbeszerzések Tanácsa 2009. július 10-i Útmutatója (Közbeszerzési Értesítő 2009., 80. szám,)
tartalmaz információkat. Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy a Kbt. 60. § (1) bekezdés e)
pontja szerint a külföldi székhelyű cégeknek a magyarországi székhelyű adóhatóság eredeti vagy
közjegyző által hitelesített másolati igazolását (APEH, VPOP) is csatolni kell.
3.4) Pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolása
Jelentkezőnek és a Kbt. 105. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak csatolnia kell a Kbt.
66. § (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi számlavezető pénzintézetének – jelentkezési
határidő lejártának napját megelőző 60 napnál nem régebbi keltezésű – nyilatkozatát az alábbi
tartalommal:
- mióta vezeti számláját,
- volt-e sorban álló tétel számláján a pénzintézeti nyilatkozat kiállítását megelőző 12 hónapban.
Az alkalmasság igazolható a Kbt. 65. § (3)-(4) bekezdése szerint is.
3.5) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolása
A Kbt. 67.§ (1) bekezdés a) pontja alapján a jelentkező, illetve a Kbt. 105. § (1) bekezdés b)
pontja szerinti alvállalkozó nyilatkozata az előző 3 év (2007-2009.) közbeszerzés tárgya szerinti
legjelentősebb szállításairól.
A szállítások ismertetését az alábbi adattartalommal kérjük megadni: a teljesítés ideje, a szerződést
kötő másik fél megnevezése, a szállított termékek műszaki paramétereinek rövid összefoglalása,
az ellenszolgáltatás összege vagy a korábbi szállítás mennyiségére utaló más adat megadása,
továbbá a referenciát igazoló személy nevének, beosztásának és telefonszámának feltüntetése.

Amennyiben jelentkező mindkét részre nyújt be jelentkezést, akkor a referenciatáblázatot
részteljesítésenként kell elkészíteni és a jelentkezéshez csatolni.
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A referenciákat a Kbt. 68. § (1) bekezdése alapján kérjük igazolni a szállítások ismertetőjében
előírt tartalommal, továbbá nyilatkozattal arról, hogy a teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak
megfelelően történt.
A referenciák áttekinthetősége érdekében szükséges kitölteni a 4. számú melléklet szerinti
táblázatot.
Amennyiben üzleti titokra való hivatkozással (ide nem értve a közérdekű adatok nyilvánosságára
és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási
és tájékoztatási kötelezettség alá eső adatokat) a jelentkező nem adhatja meg konkrétan a kért
adatokat, akkor olyan módon és mértékben kell közölnie azokat, hogy abból a szerződés
teljesítésére való alkalmassága kétséget kizáróan megítélhető legyen.
A műszaki, szakmai alkalmasság megítélésére szolgáló dokumentumokat a jelentkezőnek és a
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak is
csatolnia kell.
Az alkalmasság igazolásával kapcsolatos további szabályok (Kbt. 69.§):
A jelentkező jogosult arra, hogy a közbeszerzési szerződés teljesítésébe általa bevonni kívánt - a
4. § 2. pontjának b)-d) alpontjai szerinti személyt (szervezetet) - a 71. § (1) bekezdés a) vagy b)
pontja szerinti alvállalkozónak minősítsen és így jelöljön meg a jelentkezésben. Ebben az
esetben a 4. § 2. pontjának b)-d) alpontjai szerinti személyre (szervezetre) az alvállalkozóra
vonatkozó összes szabályt alkalmazni kell mind a közbeszerzési eljárás, mind a közbeszerzési
szerződés teljesítése során.
A jelentkező és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó a 66. § (1) bekezdésének a) és b) pontja szerint igazolható alkalmassági
minimum követelményeknek önállóan kötelesek megfelelni, ha az ajánlatkérő ezek
(valamelyikét) a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó tekintetében is - akár a jelentkezővel azonos mértékben, akár enyhébb
követelményt meghatározva - alkalmassági minimum követelményként előírta a részvételi
felhívásban.
A 69.§ (5) bekezdésen kívüli alkalmassági minimum követelményeknek a jelentkező a
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozóval együtt is megfelelhet, függetlenül attól, hogy az ajánlatkérő a megfelelést a
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó
tekintetében is kötelezővé tette-e vagy sem.
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A 69.§ (5) bekezdésen kívüli alkalmassági minimum követelményeknek a jelentkező a
közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozóval együtt is megfelelhet. Ebben az esetben a jelentkezésnek tartalmaznia kell ezen a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó nevét, címét, továbbá a jelentkező alkalmasságának igazolásához szükséges - a 66. §
(1) bekezdés c)-e) pontjai, illetőleg a 67. § (1)-(3) bekezdése szerinti - igazolásokat,
nyilatkozatokat is.
Ha több jelentkező közösen nyújt be jelentkezést, a szerződés teljesítésére való alkalmassá
minősítéshez a jelentkezők - a 66. § (1) bekezdés a) és b) pontjai szerinti alkalmassági
követelmények kivételével - együttesen is megfelelhetnek az előírt alkalmassági
követelményeknek, továbbá más szervezet erőforrására is támaszkodhat.
3.6) Nyilatkozat a Kbt. 104.§ (4) bekezdése alapján a Kbt. 71.§ (1) bekezdés a)-d) pontjaiban
foglaltakról az 5. számú melléklet szerint.

Amennyiben jelentkező mindkét részre nyújt be jelentkezést, akkor a nyilatkozatot
részteljesítésenként kell elkészíteni és a jelentkezéshez csatolni.
3.7) A jelentkezést aláíró személy(ek) aláírási címpéldányának másolata vagy aláírásmintája..
3.8) A jelentkezési határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi keltezésű cégkivonat másolata.
Amennyiben cégügyben el nem bírált módosítás van folyamatban, akkor mellékelni kell a változás
bejegyzési kérelem másolatát is.
3.9) Amennyiben két vagy több jelentkező közösen nyújt be jelentkezést, akkor csatolniuk kell az
együttműködésükről szóló megállapodást. A megállapodás minimálisan az alábbiakat kell,
hogy tartalmazza:
- megállapodásban részt vevő jelentkezők neve és címe;
- a közös jelentkezők képviseletére (kapcsolattartás, számlázás stb.) kijelölt
jelentkező;
- a közbeszerzési eljárás tárgya;
- az egyes, megállapodásban részt vevő jelentkezők közötti feladatmegosztás
bemutatása;
- nyilatkozat arról, hogy a szerződés teljesítéséért a közös jelentkezők egyetemleges
felelősséget vállalnak
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4. A JELENTKEZÉS FORMÁJA
4.1) A nem elektronikusan beadott jelentkezés formai követelményei a következők:
a) A jelentkezés eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót
matricával a jelentkezés első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy a
jelentkező részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás
legalább egy része a matricán legyen;
b) A jelentkezés oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a
szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell,
de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az
ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is köteles
elfogadni, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az
iratok helyére a 83-87. § alkalmazása esetén egyértelműen lehet hivatkozni. Az ajánlatkérő a
kismértékben hiányos számozást kiegészítheti, ha ez a jelentkezésben való tájékozódása, illetve
a jelentkezésre való hivatkozása érdekében szükséges;
c) A jelentkezésnek az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján a
jelentkezésben szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak;
d) A jelentkezést 1 eredeti és 3 másolati példányban kell beadni, az eredeti jelentkezésen
meg kell jelölni, hogy az az eredeti;
e) A jelentkezésben lévő, minden – a jelentkező vagy alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó,
vagy 69. § (8) bekezdés szerinti szervezet által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a
végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan
személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást
kaptak. A 67. § (1) bekezdés c), a 67. § (2) bekezdés c) és e), a 67. § (3) bekezdés b) és d) pontjai
szerinti személyek maguk kötelesek aláírni az őket bemutató, illetve a rendelkezésre állásukat
bizonyító iratot;
f) A jelentkezés minden olyan oldalát, amelyen – a jelentkezés beadása előtt - módosítást
hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál
is kézjeggyel kell ellátni.
4.2) A jelentkezés könnyebb kezelhetősége és áttekinthetősége érdekében a jelentkezésbe a 3.
pontban felsorolt dokumentumokat az ott meghatározott sorrendben kell benyújtani.
A jelentkezés első lapja a fedőlap, amelyen a következő információkat kell feltüntetni:
- a jelentkező neve és címe,
- a kapcsolattartó személy neve, telefon és telefax száma,
- a beszerzés tárgyának megnevezése,
- „eredeti”, vagy „másolat” felirat.
A jelentkezés második lapja a tartalomjegyzék, amely oldalszámokkal tünteti fel a becsatolt
dokumentumok helyét a jelentkezésben.
Ezt követi az összes többi dokumentum.
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5. A JELENTKEZÉS LEZÁRÁSA, JELÖLÉSE ÉS BENYÚJTÁSA
5.1) A jelentkezőnknek jelentkezésük eredeti és másolati példányát egy közös borítékban
(csomagban) kell elhelyezniük és lezárniuk. Ajánlatkérő eltekint a nehezen bontható,
ragasztószalaggal többszörösen lezárt csomagolás alkalmazásától, a borítékot/csomagot elegendő
egyszerű módon leragasztani.
5.2) A borítékon (csomagon) fel kell tüntetni:
- a következő címet: OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási Zrt. 1139 Budapest,
Gömb u. 33.;
- a jelentkezés megnevezését (a beszerzés tárgyát), a jelentkező cégbejegyzési
okmányokban szereplő nevét és székhelyét;
- a borítékon (csomagon) fel kell tüntetni továbbá, hogy "Jelentkezési határidő előtt
nem bontható fel".
5.3) Amennyiben a boríték (csomagolás) nincs lezárva és megfelelő jelöléssel ellátva, az
Ajánlatkérő nem vállal felelősséget a jelentkezés elirányításáért vagy idő előtti felbontásáért.
Amennyiben a jelentkezés postai úton kerül feladásra, akkor annak a jelentkezési határidőig meg
kell érkeznie Ajánlatkérőhöz. Ajánlatkérő nem tudja elfogadni a postai késedelemből eredő
hátrányos következmények mellőzésére irányuló jelentkezői kérést. Ugyanezen követelmény
alkalmazandó a futár útján történő továbbítás esetére is.
5.4) Tájékoztatjuk, hogy az OKFON Zrt. irodájába való bejutás és az ajánlatok átvételének
dokumentálása mintegy 5 percet is igénybe vehet, így kérjük, hogy a jelentkezés napján történő
leadás esetén erre a körülményre szíveskedjenek tekintettel lenni.
Tájékoztatjuk továbbá a jelentkezőket, hogy a jelentkezéseket hétfőtől csütörtökig 8.00-16.00 óra
között, pénteki munkarend esetében pedig 8.00-14.00 óra között lehet leadni az OKFON Zrt.
titkárságán.
6. A JELENTKEZÉS ELBÍRÁLÁSA
6.1) Ajánlatkérő a jelentkezések bontására előírt időpontban megkezdi azok felbontását. A
bontást követően Ajánlatkérő megvizsgálja, hogy a jelentkezések megfelelnek-e a részvételi
felhívásban és dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
6.2) Ezt követően történik a jelentkezők szerződés teljesítésére való pénzügyi és gazdasági,
valamint műszaki és szakmai alkalmasságának vizsgálata.
6.3) Az alkalmasság vizsgálata után a jelentkezések érvényessége, valamint a kizáró okok
vizsgálatára kerül sor.
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6.4) Amennyiben az Ajánlatkérő hiányosságot észlel a benyújtott ajánlattal kapcsolatosan, akkor
valamennyi jelentkezők egyidejű értesítése mellett a hiányok konkrét megjelölésével felhívja a
jelentkezőt hiánypótlásra, megadva a teljesítés határidejét és módját.
6.5) A hiánypótlások benyújtását követően Ajánlatkérő megállapítja, hogy mely jelentkezések
érvényesek, illetve mely jelentkezéseket kell érvénytelennek nyilvánítani.
A részvételi jelentkezés érvénytelen, ha
a) azt a részvételi felhívásban meghatározott részvételi határidő lejárta után nyújtották be;
b) a részvételre jelentkező ajánlatot tesz [100. § (2) bekezdése];
c) a részvételre jelentkező, illetőleg alvállalkozója vagy a részvételi jelentkezésben szereplő
erőforrást nyújtó szervezet nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek (10. §);
d) a részvételre jelentkezőt, alvállalkozóját, illetőleg a részvételi jelentkezésben szereplő erőforrást
nyújtó szervezetet az eljárásból kizárták;
e) a részvételre jelentkező, illetőleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozója nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges
alkalmassági követelményeknek;
f) egyéb módon nem felel meg a részvételi felhívásban, illetőleg a részvételi dokumentációban,
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, kivéve a 70/A. § (1) bekezdés a)-d)
pontjainak vagy a 70/A. § (2) bekezdés a), b) pontjainak, illetve a részvételi jelentkezés
csomagolásával kapcsolatban a 109. § (1) bekezdésének való meg nem felelést, illetőleg a
részvételi felhívásban vagy dokumentációban mindezekkel kapcsolatban előírtaknak való meg
nem felelést.
Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt a részvételre jelentkezőt vagy alvállalkozót, vagy a
részvételi jelentkezésben szereplő erőforrást nyújtó szervezetet, aki
a) a kizáró okok (60-61. §) ellenére nyújtotta be részvételi jelentkezését;
b) részéről a kizáró ok (60-62. §) az eljárás során következett be.
Az ajánlatkérő kizárhatja az eljárásból azt a részvételre jelentkezőt, aki számára nem kell nemzeti
elbánást nyújtani [1. § (4) bekezdése].
Eredménytelen a részvételi szakasz és az eljárás, ha
a) nem nyújtottak be részvételi jelentkezést;
b) kizárólag érvénytelen részvételi jelentkezéseket nyújtottak be;
c) az ajánlatkérő az eljárást a szerződés megkötésére, illetőleg teljesítésére képtelenné válása miatt
[111. § (4) bekezdése] eredménytelenné nyilvánítja;
d) valamelyik részvételre jelentkezőnek az eljárás tisztaságát vagy a többi jelentkező érdekeit
súlyosan sértő cselekménye miatt az ajánlatkérő az eljárás érvénytelenítéséről dönt;
f) a Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisíti az ajánlatkérő valamely döntését, és az
ajánlatkérő új közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el, vagy eláll az eljárás lefolytatásának
szándékától
25

7. EREDMÉNYHIRDETÉS
Ajánlatkérő a részvételi felhívásban rögzített időpontban az eljárás részvételi szakaszának
eredményét kihirdeti.
Az érvényes jelentkezést benyújtó jelentkezők meghívást kapnak az eljárás ajánlattételi
szakaszába.
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1. számú melléklet

Felolvasólap

1) Jelentkező neve: ……………………………………………..
2) Jelentkező címe: …………………………………………
3) Megpályázott részteljesítés:
 I. rész (szerverek bővítése, IT biztonság)
 II. rész (ujjnyomat, fénykép és aláírás vételére egyaránt alkalmas, azokat egységesen kezelő
integrált berendezés mobil/fix)
A jelölőnégyzetben egyértelműen meg kell jelölni azt a részteljesítést (vagy mindkét részteljesítést), amelyre nézve
jelentkező a jelentkezését benyújtja. A későbbiekben jelentkező csak azon rész(ek)re nyújthat be ajánlatot,
amely(ek)re korábban jelentkezett.
Kelt, ……………………………….

……………………………….
cégszerű aláírás
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2. számú melléklet
Részvételi nyilatkozat

Tisztelt Ajánlatkérő!

Miután az Önök részvételi felhívásának és dokumentációjának feltételeit megvizsgáltuk, azok
elfogadását ezennel visszaigazoljuk, részvételi jelentkezést nyújtunk be a Magyar Köztársaság
Külügyminisztériuma részére „Szállítási szerződés a Külügyminisztérium tevékenységi
körébe tartozó hatósági eljárások elektronikus támogatásához szükséges eszközökre”
teljesítésére a felolvasólapon megjelölt rész(ek) tekintetében.
Nyilatkozunk, hogy készek és képesek vagyunk a szerződés megkötésére és teljesítésére.
Nyilatkozunk továbbá, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004.
évi XXXIV. törvény szerint cégünk ………………………. vállalkozásnak minősül / nem
tartozik a törvény hatálya alá1.
Kelt, ……………………………….

………………………………..
cégszerű aláírás

Jelentkező neve: ……………………………….
Jelentkező címe: ……………………………….

1nem

kívánt rész törlendő
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3. számú melléklet
Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról
Alulírott ………………….., mint az ……………………………… cégjegyzésre jogosult
képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában
nyilatkozom
hogy az ……………………………. jelentkezővel
szemben nem állnak fenn
a Közbeszerzési törvény 60.§ (1) bekezdés a)-i), a 61. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban foglalt
kizáró okok, melyek szerint közbeszerzési eljárásban nem lehet jelentkező2, aki
60.§ (1)
a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági
végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték,
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 jogi személlyel szemben
alkalmazható 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, 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;
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. §-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;
A közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak és/vagy erőforrást
nyújtó szervezetnek is ki kell töltenie a nyilatkozatot.
2
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h)

i)

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;
korábbi közbeszerzési eljárásban 2010. szeptember 15-ét követően kötött szerződésével
kapcsolatban a 71. § (1) bekezdés a), b) pontjai szerinti alvállalkozó felé fennálló (végvagy részszámlából fakadó) fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét nem
teljesítette, vagy fizetési késedelme meghaladta a fizetési határidőt követő 15 napot annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett
-, és ezt jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozat
megállapította, kivéve, ha a határozat keltezésének időpontja régebbi az ajánlatokkal
kapcsolatos eredményhirdetést megelőző két évnél.

61.§ (1)
a) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban – öt évnél nem régebben
meghozott – jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el;
b) a Tpvt. 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 végrehatható 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.
Kelt, ……………………………….
………………………………..
cégszerű aláírás
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4. számú melléklet

Referenciák összefoglaló táblázata

Alulírott
………………………………………………………...
(név),
mint
az
…………….……………………… (cég) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi
felelősségem tudatában
nyilatkozom
hogy
a részvételi felhívás III.2.3) pontjában előírt alkalmassági feltételek igazolására cégünk az alábbi
referenciákat mutatja be:

Teljesítés ideje

Ellenszolgáltatás
Szerződést kötő összege vagy a
másik fél
korábbi szállítás
megnevezése
mennyiségére
utaló más adat

Szállított
termékek
Referenciát
műszaki
igazoló személy
paramétereinek neve, beosztása
rövid
és telefonszáma
összefoglalása

A Kbt. 68.§ (1) bekezdése értelmében a referenciaigazolások és/vagy referencia nyilatkozatokat az
ajánlatunkhoz csatoljuk.
Kelt, ……………………………….
………………………………..
cégszerű aláírás
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5. számú melléklet

Nyilatkozat a Kbt. 71.§ (1) bekezdéséről
NYILATKOZAT 10% ALATTI ALVÁLLALKOZÓK ÁLTAL TELJESÍTENDŐ RÉSZRŐL *
Alulírott
……………………………………………….
(név),
mint
a
…………………………… (cég) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem
tudatában nyilatkozom, hogy
 a) a Kbt. 71. § (1) bekezdés a) pontja alapján a közbeszerzési eljárás alapján megkötendő
szerződés teljesítéséhez az alábbi részébe kívánok alvállalkozót igénybe venni a
közbeszerzés értékének 10 %-át meg nem haladó mértékben:
…………………..
……………………
Vagy:
 b) a Kbt. 71. § (1) bekezdés a) pontja alapján a közbeszerzés értékének 10 %-át meg nem
haladó mértékben a közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés teljesítéséhez
nem kívánok igénybe venni alvállalkozót.
Kelt, ………………………………
………………………………..
cégszerű aláírás
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NYILATKOZAT 10% FELETTI ALVÁLLALKOZÓ(K)RÓL ÉS AZ ÁLTALUK TELJESÍTENDŐ
RÉSZRŐL*
Alulírott
……………………………………………….
(név),
mint
a
…………………………… (cég) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem
tudatában nyilatkozom, hogy
 a) a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja alapján a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés
értékének 10 %-át meghaladó mértékben az alábbi alvállalkozó(ka)t veszem igénybe, akik
a szerződés teljesítése során a következő részekben vesznek részt a megjelölt százalékos
arányban:

Alvállalkozó neve

A közbeszerzésnek
alvállalkozó által teljesített
része

Az alvállalkozó általi
teljesítés aránya a teljes
értékhez viszonyítva (%)

A táblázat további sorokkal bővíthető.
Vagy:
 b) Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja alapján a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés
értékének 10 %-át meghaladó mértékben nem kívánok alvállalkozó(ka)t igénybe venni.
Kelt, ………………………………

………………………………..
cégszerű aláírás
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NYILATKOZAT AZ ERŐFORRÁST NYÚJTÓ SZERVEZET(EK)RŐL*
Alulírott
……………………………………………….
(név),
mint
a
…………………………… (cég) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem
tudatában nyilatkozom, hogy
 a) a Kbt. 71. § (1) bekezdés c) pontja alapján az alábbi szervezet(ek) nyújt(anak) erőforrást
számunkra a következő alkalmassági minimumkövetelmények igazolása érdekében:

Alkalmassági minimum követelmény(ek)
megadása (a részvételi felhívás vonatkozó
pontjának/pontjainak megjelölésével),
melynek igazolása érdekében a jelentkező
ezen szervezet erőforrásaira (is)
támaszkodik

Erőforrást nyújtó szervezet megnevezése

A táblázat további sorokkal bővíthető.
Vagy:
 b) Kbt. 71. § (1) bekezdés c) pontja alapján nem nyújt erőforrást számunkra más
szervezet.
Kelt, ………………………………
………………………………..
cégszerű aláírás
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NYILATKOZAT 10% ALATTI ALVÁLLALKOZÓKRÓL*
(Kbt. 69.§ (8) bekezdés alkalmazása esetén)
Alulírott
……………………………………………….
(név),
mint
a
…………………………… (cég) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem
tudatában nyilatkozom, hogy
 a) a Kbt. 71. § (1) bekezdés d) pontja alapján a közbeszerzés értékének 10%-át meg nem
haladó mértékben az alábbi alvállalkozókat kívánjuk igénybe venni:

Alvállalkozó neve

Alvállalkozó címe

A táblázat további sorokkal bővíthető.
Vagy:
 b) Kbt. 71. § (1) bekezdés d) pontja alapján nem kívánunk a közbeszerzés értékének 10%át meg nem haladó mértékben alvállalkozót igénybe venni.
Kelt, ………………………………
………………………………..
cégszerű aláírás

*Mind a négy esetben a jelentkező esetében igaz kijelentés aláhúzandó, míg a másik rendelkezés
törlendő. Amennyiben az aláhúzott részek akár egyike, akár mindegyik az a) pont(ok)ra
vonatkozik, úgy értelemszerűen szükséges a közbeszerzés releváns részeinek, valamint az
alvállalkozó(k) és erőforrást nyújtó szervezet(ek) megnevezése.
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