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1 ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEV ŐKNEK 
 
1.1 A DOKUMENTÁCIÓBAN EL ŐFORDULÓ KIFEJEZÉSEK  
 
Ajánlatkérő: Magyar Olimpiai Bizottság    
 
Ajánlattevő:  A közbeszerzésekről szóló 2015.évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 

3.§ 1. pontja szerint az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési 
eljárásban ajánlatot nyújt be; 

 
Ajánlati felhívás: A Kbt. 112.§ (1) bekezdés b) pontja alapján 2015. (év) december (hónap) 

16. napján megindított közbeszerzési eljárásban, TED 2015/S 245-445591  
számon és a Közbeszerzési Értesítőben KÉ 26808/2015 számon közzétett 
Ajánlati felhívás (továbbiakban Felhívás).  

 
Dokumentáció:  A megfelelő ajánlattétel elősegítésére szolgáló jelen részletes ajánlattételi 

Dokumentáció (továbbiakban: Dokumentáció), valamennyi mellékletével 
együtt. 

 
Ajánlat:  A Felhívásban és a jelen Dokumentációban foglaltak alapján az 

Ajánlattevő által készített ajánlat az összes csatolt mellékleteivel együtt. 
 
Alvállalkozó:  az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként 

megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan 
közvetlenül vesz részt, kivéve 
a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján 

végzi, 
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, 

alkatrész vagy alapanyag eladóját, 
c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót 

 
Jogszabályi hivatkozások: 
2015.évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről (Kbt.) 
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok 

igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának 
módjáról 

43/2011. (III.23.)    Korm. rendelet a doppingellenes tevékenység szabályairól. 
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1.2 KIEGÉSZÍT Ő TÁJÉKOZTATÁS KÉRÉSE  
 

1.2.1 A Dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) 
tájékoztatást kérhet az Ajánlatkérőtől a Felhívás I.1) pontjában – A.I. melléklet – megjelölt 
szervezet/személy címén az alábbiak szerint: 
 

Laczkó Ügyvédi Iroda 
1139 Budapest, Váci út 19. IV: emelet, Panoráma irodaház 
Tel: +36 1 800 9171 
Fax: +36 1 800 9170 
e-mail: laczko.katalin@lkdr.hu 
 

1.2.2 A gazdasági szereplő kizárólagos felelőssége, hogy olyan telefax-elérhetőséget vagy 
e-mail címet adjon meg, amely a megküldendő dokumentumok fogadására 24 órában 
alkalmas. Ugyancsak a gazdasági szereplő felelőssége, hogy a szervezeti egységén belül a 
kiegészítő tájékoztatás időben az arra jogosulthoz kerüljön. 

 
1.2.3 Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás során konzultációt [Kbt. 56. § (6) bekezdés] 
nem tart. 

 
1.2.4 Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás vonatkozásában a Kbt. 56. § alapján jár el, 
figyelemmel a 114.§ (6) bekezdésében foglaltakra is. 

 
1.2.5 Az ilyen kérelmeket a Kbt. 114.§ (6) bekezdésében foglaltak alapján ésszerű 
határidőben kell eljuttatni az Ajánlatkérő fenti személyhez/szervezethez, írásban (e-mail 
útján, telefaxon). 

 
1.2.6 Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben adja meg a választ. A 
kiegészítő tájékoztatást egyidejűleg kapják meg az Ajánlattevők a kérdések szövegével, de 
a kérdést feltevő megnevezése nélkül. 

 
1.2.7 Szóban kiegészítő tájékoztatást kérni nem lehet. Ajánlattevő a kérelmén tüntesse fel 
azon pontos címet (faxszámot, e-mail-címet), amelyre a kiegészítő tájékoztatás 
megküldését kéri. 

 
1.2.8 Ajánlattevőknek telefaxon vagy e-mailben kell vissza igazolniuk az Ajánlatkérő 
nevében eljáró szervezet képviselője részére, hogy a kiegészítő tájékoztatást megkapták.  

 
1.2.9 Ugyanezen előírás vonatkozik az Ajánlatkérő által a közbeszerzési eljárás során az 
Ajánlattevők részére küldött valamennyi dokumentum esetére is. 

 
1.2.10 A Kbt. 52. § (3) és bekezdése értelmében 114.§ (6) bekezdésére figyelemmel az 
Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt meghosszabbíthatja, ha úgy ítéli meg, hogy a kérdés 
megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez, illetve részvételre jelentkezéshez szükséges, 
azonban az ésszerű időben történő válaszadáshoz és a válasz figyelembevételéhez nem áll 
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megfelelő idő rendelkezésre, az 52. § (3) bekezdésében foglalt módon élhet az ajánlattételi 
vagy részvételi határidő meghosszabbításának lehetőségével. 

 
1.2.11  Ebben az esetben az ajánlattételi határidő meghosszabbításáról Ajánlatkérő 
haladéktalanul és egyidejűleg értesíti valamennyi ajánlattételre felkért gazdasági 
szereplőt. 

 
 

1.3 AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK ÉS BENYÚJTÁSÁNAK KÖLTSÉGE I 
 

1.3.1 Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos költségek kizárólag az 
Ajánlattevőket terhelik.  
 
1.3.2 Az Ajánlatkérő  nem felel és nem fizet olyan kiadásokért, illetőleg veszteségekért, 
amelyek az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban az Ajánlattevőnél merültek 
fel.  

 
1.3.3 Az Ajánlatkérő semmilyen módon nem kötelezhető az ajánlat elkészítésével és 
benyújtásával kapcsolatos költségek részben vagy egészben történő megtérítésére. 

 
 
1.4 AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ŐÍRÁSOK  
 

1.4.1 Az ajánlattevőnek a Kbt.-ben, az ajánlati felhívásban, illetve a közbeszerzési 
dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelmények maradéktalan 
figyelembevételével és az előírt kötelező okiratok, dokumentumok, nyilatkozatok (a 
továbbiakban együttesen: mellékletek) becsatolásával kell ajánlatát benyújtania. 

 
1.4.2 Jelen közbeszerzési dokumentumok nem mindenben ismétlik meg a felhívásban 
foglaltakat, ezért hangsúlyozzuk, hogy a közbeszerzési dokumentumok a felhívással együtt 
kezelendők.  

 
1.4.3 A felhívás és a közbeszerzési dokumentumok rendelkezéseinek esetleges 
ellentmondása esetén a felhívásban szereplők az irányadóak.  

 
1.4.4 Ajánlattevő kötelezettségét képezi – a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok 
gondos áttanulmányozását követően – az ezekben foglalt valamennyi előírás, formai 
követelmény, kikötés, a beszerzés tárgyára vonatkozó specifikáció betartása, valamint a 
kiegészítő (értelmező) tájékoztatás–kérésre adott ajánlatkérői válaszok figyelembevétele.  

 
1.4.5 Az ajánlat nem tartalmazhat betoldásokat, törléseket és átírásokat, az ajánlattevő által 
elkövetett hibák szükséges korrekcióinak kivételével, amely esetben ezen korrekciókat az 
ajánlatot aláíró személynek, vagy személyeknek kézjegyükkel kell ellátni. 



HUNADO feladatok teljes körű ellátása 
MOB  - Ajánlattételi Dokumentáció 

 

 6 

 
1.4.6 Az ajánlatok benyújtásának helye és határideje: 

Laczkó Ügyvédi Iroda 1139 Budapest, Váci út 19. Panoráma Irodaház IV. emelet 

határideje: 2015. december 28. (hétfő) 10:00 óra 

személyes benyújtás esetén irodánk munkanapokon 9 és 16 óra között kereshető fel 
személyesen  

1.4.7 Ha jelen közbeszerzési dokumentumok ajánlott igazolás- és nyilatkozatminta 
alkalmazását írják elő, ez esetben jelen dokumentációban található vonatkozó iratmintát 
kérjük lehetőség szerint felhasználni és megfelelően kitöltve az ajánlathoz mellékelni. Az 
ajánlott igazolás- és nyilatkozatminta helyett annak tartalmilag mindenben megfelelő más 
okirat is mellékelhető (pl. referencianyilatkozat esetén). 

 
1.4.8 Az ajánlattevő felelősséggel tartozik az ajánlatban közölt adatok és nyilatkozatok, 
valamint a becsatolt igazolások, okiratok tartalmának valódiságáért. 

 
1.5 AZ AJÁNLAT KÖTELEZŐ TARTALMI ELEMEI  
 
Az ajánlatnak a következő dokumentumokat tartalmaznia kell.  
 

BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK Oldalszám 

Tartalomjegyzék (fedőlapot vagy felolvasólapot követően) 

(1. sz. melléklet) 
 

Felolvasólap  

(2. sz. melléklet) 
 

Ajánlati nyilatkozat  

(3. sz. melléklet) 
 

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben 
vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat, amely alátámasztja, hogy a szerződés 
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés 
teljesítésének időtartama alatt – adott esetben  
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o KIZÁRÓ OKOKKAL KAPCSOLATBAN EL ŐÍRT NYILATKOZATOK, 
IGAZOLÁSOK 

 

o Egységes európai közbeszerzési dokumentum  

o (4. sz. melléklet). 
 

o Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állására vonatkozóan 

o (5. sz. melléklet).  

A nyilatkozatnak a felhívás feladását követő keltezésűnek kell lennie! 

 

o Illetékes adó- és vámhivatal igazolása vagy együttes adóigazolás, amennyiben a 
gazdasági szereplő a köztartozásmentes adózói adatbázisban nem szerepel. Amennyiben 
a gazdasági szereplő szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, akkor 
ajánlatkérő ellenőrzi a nyilvántartást. 

 

o Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén 
az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az 
annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő 
vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges 
tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként 
benyújtani. 

 

MŰSZAKI, ILLETVE SZAKMAI ALKALMASSÁGGAL KAPCSOLATBAN 
ELŐÍRT NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK  

 

Egységes európai közbeszerzési dokumentum  

(4. sz. melléklet). 
 

M1. – egységes európai közbeszerzési dokumentum  
M2. – egységes európai közbeszerzési dokumentum   

AZ AJÁNLATI FELHÍVÁSBAN EL ŐÍRT EGYÉB NYILATKOZATOK, 
IGAZOLÁSOK  

Nyilatkozat a közbeszerzési dokumentumok letöltéséről (regisztrációs adatlap) 

(6. sz. melléklet) 
 

Ajánlattevő, az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő 
cégjegyzésre jogosult, ajánlatban csatolt nyilatkozatot, dokumentumot aláíró 
képviselőjének aláírási címpéldánya vagy aláírás mintája. 

 

A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók esetében a cégjegyzésre jogosult 
személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott aláírását is 
tartalmazó) írásos meghatalmazás teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva.  

 

Közös ajánlattevői megállapodás (adott esetben)  

ÜZLETI TITKOT TARTALMAZÓ IRATOK (ADOTT ESETBEN)  

AZ AJÁNLATTEV Ő ÁLTAL BECSATOLNI KÍVÁNT DOKUMENTUMOK 
(ADOTT ESETBEN)  

a papír alapú példányról készített 1 db elektronikus példány  
 
A nyilatkozatokat pontosan ki kell tölteni, dátummal és cégszerű aláírással kell ellátni, 
eredetiben kell benyújtani.  
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Az igazolások egyszerű másolatban is benyújthatók. 
Az Ajánlattevő a Dokumentáció mintáit felhasználva, azok tartalmát figyelembe véve kell, hogy 
benyújtsa az ajánlatát.  
 
1.6 KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL  
 

1.6.1 Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot.  
1.6.2 Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § alapján kell eljárni. 
1.6.3 Ajánlatkérő kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság) mind 
Ajánlattevő, mind közös Ajánlattevők vonatkozásában. 
1.6.4 Amennyiben több gazdasági szereplő közösen tesz ajánlatot a közbeszerzési 
eljárásban, akkor csatolniuk kell az erre vonatkozó megállapodást. A közös ajánlattevők 
megállapodásának tartalmaznia kell: 

− a jelen közbeszerzési eljárásban közös ajánlattevők nevében eljárni (továbbá 
kapcsolattartásra) jogosult képviselő szervezet megnevezését; 

− a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősségvállalást minden tag részéről; 
− ajánlatban vállalt kötelezettségek és a munka megosztásának ismertetését a 

tagok és a vezető között; 
− a számlázás rendjét. 

 
1.7 ÜZLETI TITOK VÉDELME  

 
1.7.1 A gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban, valamint a Kbt. 72. § szerinti 
indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) 
[Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. 

  
1.7.2 Az üzleti titok védelmének és a fenti iratok üzleti titokká nyilvánításának részletes 
szabályait a Kbt. 44. § tartalmazza. 

 
1.7.3 Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az üzleti titoknak tartott információk, iratok 
harmadik személyek (különösen más ajánlattevők, gazdasági szereplők) általi 
megismeréséért, amennyiben ajánlattevő az üzleti titkot [Ptk. 2:47.§] tartalmazó iratokat 
ajánlatában nem elkülönített módon, vagy úgy helyezi el, hogy azok tartalmaznak a 
fentiekben megjelölt információkat is. 

 
1.8 AZ AJÁNLATRA VONATKOZÓ FORMAI EL ŐÍRÁSOK  
 

1.8.1 Az ajánlatokat a Felhívás VI.3. További információk 8. pontjában előírt formai 
követelmények szerint kell benyújtani. 

 
1.8.2 Az ajánlati példányok formai vagy tartalmi eltérése esetén Ajánlatkérő a papír alapú 
példányt tekinti irányadónak. 

 
1.8.3 Ajánlattevőnek minden idegen nyelvű nyilatkozat, igazolás, okirat tekintetében be 
kell nyújtani az Ajánlattevő általi felelős fordítását is. Felelős fordítás alatt az Ajánlatkérő 
az olyan fordítást érti, amely tekintetében az Ajánlattevő képviseletére jogosult személy 
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nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás tartalmának a 
helyességéért Ajánlattevő a felelős. 

 
1.9 AZ AJÁNLATOK BENYÚJTÁSA  
 

1.9.1 Az Ajánlattevőnek az ajánlata 1 db eredeti papír alapú, és 1 db elektronikus 
(CD/DVD adathordozón) példányait egy közös borítékban/csomagban kell elhelyeznie, 
lezárni és az alábbiakban megjelölt helyre kell eljuttatni.  

 
Laczkó Ügyvédi Iroda 1139 Budapest, Váci út 19. Panoráma Irodaház IV. emelet 

 
1.9.2 A postán feladott ajánlatot Ajánlatkérő nevében eljáró szervezet csak akkor tekinti 
határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. 

 
1.9.3 Az ajánlat átvételét átvételi elismervény igazolja. Amennyiben bármelyik ajánlat a 
benyújtási határidő lejártát követően érkezik a megjelölt címre, átvételre kerül, de nem 
kerül felbontásra. Ajánlatkérő az elkésett ajánlatokat nem küldi vissza, azokat a Kbt. 
előírásai szerinti határidőig felbontatlanul megőrzi, figyelemmel a Kbt. 68.§ (6) 
bekezdésében foglaltakra.  

 
1.9.4 Az ajánlatokat postai úton is be lehet nyújtani. Az ajánlat, illetőleg a jelen 
közbeszerzési eljárással kapcsolatos küldemények postai feladásából származó valamennyi 
kockázatot (pl. késedelmes kézbesítés, a küldemény megsérülése, elvesztése stb.) az 
Ajánlattevő viseli.  

 
1.10 AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA  
 

1.10.1 Az ajánlatok felbontásának időpontjáról az Ajánlattevők külön értesítést nem 
kapnak. 

 
Az ajánlatok felbontásának időpontja: 2015. év december hó 28. nap 10:00 óra 

 
Az ajánlatok felbontásának helye: 

 
Laczkó Ügyvédi Iroda 1139 Budapest, Váci út 19. Panoráma Irodaház IV. emelet 

 
1.10.2 Az ajánlatok érkezési sorrendben kerülnek felbontásra. A felbontáskor a Kbt. 68.§ 
(4) bekezdése alapján ismertetésre kerül az Ajánlattevők neve, címe (székhelye, lakóhelye), 
valamint azok a főbb számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempont – a 
legalacsonyabb ár – alapján értékelésre kerülnek, illetve a becsült érték és a szerződés 
teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összege. 
1.10.3 Az ajánlatok felbontásáról az Ajánlatkérő nevében eljáró szervezet jegyzőkönyvet 
készít, melyet a bontástól számított öt napon belül megküld valamennyi Ajánlattevő 
részére. 
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1.11 AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA  
 

1.11.1 Az ajánlatokat az Ajánlatkérő közbeszerzési bírálóbizottsága (a továbbiakban: 
Bírálóbizottság) értékeli, Felhívásban meghatározott értékelési szempont alapján.  
1.11.2 A Bírálóbizottság szakvéleményt készít a döntéshozó részére, amelyben javaslatot 
tesz a nyertes Ajánlattevőre. 

 
1.11.3 Az ajánlatok értékelése: 
Kiosztható pontok: 1-100 ig. 
 
Értékelési szempontok: A Kbt. 76. § (2) c) szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő 
szempont alapján, az alábbi részszempontok szerint: 
 
1. A doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 43/2011. (III. 23.) Korm. rendelet 2. 
számú mellékletében meghatározott egy doppingminta dopping-mintavételi és –kezelési 
eljárási költsége – a vérminta vonatkozásában (Ft/minta)(HUF; ÁFA mentes tevékenység) 
súlyszám: 15 
2. A doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 43/2011. (III. 23.) Korm. rendelet 2. 
számú mellékletében meghatározott egy doppingminta dopping-mintavételi és –kezelési 
eljárási költsége – a vizeletminta vonatkozásában (Ft/minta) (HUF; ÁFA mentes 
tevékenység) 15 
3. A doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 43/2011. (III. 23.) Korm. rendelet 5. § 
(2) és (4)-(5) bekezdésében a nemzeti doppingellenes szervezet (HUNADO) részére 
meghatározott, az ajánlati dokumentációban részletesen ismertetett – az 1. pontban 
megjelölt dopping-mintavételi és –kezelési eljáráson kívüli – feladatok elvégzésének 
együttes éves díja (Ft/év) (HUF; ÁFA mentes tevékenység) súlyszám: 20 
4. A teljesítésben részt vevő doppingellenőrök száma (minimum 10 fő) súlyszám: 20 
5. az ajánlattevő nemzetközi doppingellenes szervezetekben létesített tagsági 
jogviszonyainak száma vagy ezen szervezetekkel kötött, az ajánlattételi határidő lejártakor 
érvényes, doppingellenes tevékenység ellátására vonatkozó együttműködési 
megállapodásainak száma (db) súlyszám: 10 
6. Ajánlattevő által a szerződés teljes időszakában vállalt dopping felvilágosító előadások 
száma (db) súlyszám: 20 
 
Értékelés módszertana: Az ajánlatkérő az 1-3-ig értékelési részszempontok esetében a 
legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legalacsonyabb ajánlati ár) 100 pontot ad, a többi 
ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a 
Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) III.A.1.ba) 
pontja szerinti fordított arányosítás módszere tartalmazza. 
 
Az értékelés módszere képlettel leírva: 
P = (A legjobb / A vizsgált) × (P max – P min) + P min 
ahol: 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
P max: a pontskála felső határa 
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P min: a pontskála alsó határa 
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 
Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános 
szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni (ehhez Ajánlatkérő Microsoft 
Excel programot fog használni a pontszámítás során). 
 
A 4-6-ig részszempont értékelése: Ajánlatkérő a legmagasabb értéket tartalmazó ajánlatra 
100 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok kiszámítása során 
alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2012. évi 61. szám; 
2012. június 1.) III.A.1.bb) pontja szerinti egyenes arányosítás módszere tartalmazza. 
 
Az értékelés módszere képlettel leírva: 
P = (A vizsgált / A legjobb) × (P max – P min) + P min 
ahol: 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
P max: a pontskála felső határa 
P min: a pontskála alsó határa 
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános 
szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni (ehhez Ajánlatkérő Microsoft 
Excel programot fog használni a pontszámítás során). 

 
 

Értékelési szempont 
1. A doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 43/2011. (III. 23.) Korm. rendelet 2. 
számú mellékletében meghatározott egy doppingminta dopping-mintavételi és –kezelési 
eljárási költsége – a vérminta vonatkozásában (Ft/minta)(HUF; ÁFA mentes tevékenység) 
súlyszám: 15 
2. A doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 43/2011. (III. 23.) Korm. rendelet 2. 
számú mellékletében meghatározott egy doppingminta dopping-mintavételi és –kezelési 
eljárási költsége – a vizeletminta vonatkozásában (Ft/minta) (HUF; ÁFA mentes 
tevékenység) súlyszám: 15 
3. A doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 43/2011. (III. 23.) Korm. rendelet 5. § 
(2) és (4)-(5) bekezdésében a nemzeti doppingellenes szervezet (HUNADO) részére 
meghatározott, az ajánlati dokumentációban részletesen ismertetett – az 1. pontban 
megjelölt dopping-mintavételi és –kezelési eljáráson kívüli – feladatok elvégzésének 
együttes éves díja (Ft/év) (HUF; ÁFA mentes tevékenység) súlyszám: 20 
4. A teljesítésben részt vevő doppingellenőrök száma (minimum 10 fő) súlyszám: 20 
5. az ajánlattevő nemzetközi doppingellenes szervezetekben létesített tagsági 
jogviszonyainak száma vagy ezen szervezetekkel kötött, az ajánlattételi határidő lejártakor 
érvényes, doppingellenes tevékenység ellátására vonatkozó együttműködési 
megállapodásainak száma (db) súlyszám: 10 
6. Ajánlattevő által a szerződés teljes időszakában vállalt dopping felvilágosító előadások 
száma (db) súlyszám: 20 
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1.12 AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE ÉS A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE 
 

1.12.1 Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes szervezettel 
(személlyel) – közös ajánlattétel esetén a nyertes szervezetekkel (személyekkel) – kell 
írásban megkötni a közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéstervezet 
és ajánlat tartalmának megfelelően. 

 
1.12.2 A szerződésnek tartalmaznia kell – az eljárás során alkalmazott értékelési 
szempontra tekintettel – a nyertes ajánlat azon elemeit, amelyek értékelésre kerültek. 

 
1.12.3 Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére 
történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és a második legkedvezőbb ajánlatot (ha 
ajánlatkérő hirdetett második helyezettet) tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további hatvan 
nappal meghosszabbodik. 

 
1.12.4 Az ajánlatkérő köteles szerződéses feltételként előírni, hogy: 

o nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 
költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek 
nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő 
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 

o a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő 
számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az 
ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti. 

 
1.12.5 Az ajánlatkérőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani 
– ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett 
feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha: 

• a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 
meghatározott feltétel; 
• a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 
meghatározott feltétel. 

 
1.12.6 A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó 
meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság 
közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti 
jogsegély igénybevétele nélkül. 
 
1.12.7 A közbeszerzési szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként 
szerződő félnek, illetve közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie. 
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1.12.8 Az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésében köteles közreműködni az olyan 
alvállalkozó és szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett az ajánlattevő 
alkalmasságának igazolásában. Az ajánlattevő köteles az ajánlatkérőnek a teljesítés során 
minden olyan – akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt – 
alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a 
bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt 
alvállalkozó nem áll a kizáró okok hatálya alatt. 
 
1.12.9 Az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában 
részt vett szervezetet a 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe 
venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott 
szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy 
helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt 
jogutódlás eseteit is), ha az ajánlattevő e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette 
bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel – amennyiben a közbeszerzési 
eljárásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott adatok alapján az 
ajánlatkérő szűkítette az eljárásban részt vevő gazdasági szereplők számát, az eredeti 
szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékű módon megfelel – azoknak az alkalmassági 
követelményeknek, amelyeknek az ajánlattevőként szerződő fél a közbeszerzési eljárásban 
az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg. 
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2 SZERZŐDÉSTERVEZET 
 
 

Közhasznú Megállapodás 
 
 

amely létrejött 
� e g y r é s z r ő l :  Magyar Olimpiai Bizottság  

 
     székhelye:. 
     adószáma:  
     számlaszáma:  

Képviseli:  
     mint Megbízó (a továbbiakban: „Megbízó”),  
 
� m á s r é s z r ő l : neve: 

székhelye:  
adószám:  
számlaszám:  
cégjegyzékszám:  
képviseli:  

     mint Megbízott (a továbbiakban: „Megbízott”)  
 

Preambulum 
 

1. Megbízó a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv.   – továbbiakban Kbt.-  112. § (1) 
bekezdés b) pontja szerinti nyílt, uniós értékhatár feletti közbeszerzési eljárást folytatott le 
jelen szerződés tárgyában, amelynek nyertes Ajánlattevője, jelen szerződés Megbízottja. 
Jelen szerződés szerinti feladatok elvégzésére az értékelési szempont szerinti legkedvezőbb 
ajánlatot Megbízott nyújtotta be, így Megbízó részéről a jelen szerződés megkötésére 
Megbízottal, mint a közbeszerzési eljárásban nyertes Ajánlattevővel kerül sor.  

 
2. Megbízó és a Megbízott a Szerződést a Megbízó, mint Ajánlatkérő Felhívása és 

Dokumentációja és a Megbízott, mint nyertes Ajánlattevő ajánlata szerint kötik meg. Ezen 
dokumentumok a Szerződés szerves részét képezik.  

 
3. Jogszabályi kötelezés esetét kivéve érvénytelen minden olyan kikötés, amely ellentétes fenti 

pontban rögzített dokumentumok bármelyikével. 

 
I.) A szerződés tárgya:  
 
A Megbízó jelen megállapodással a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 43/2011. 
(III. 23.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) meghatározott dopping-mintavételi és –
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kezelési eljárások végrehajtásával és a HUNADO Rendeletben, a Nemzetközi Doppingellenes 
Ügynökség (WADA) Nemzetközi Doppingellenes Szabályzatában és a WADA nemzetközi 
követelményeiben rögzített, alábbi feladatainak teljes körű ellátásával bízza meg a Megbízottat. 
 
1.1. A Megbízott feladatai 
 
Megbízott doppingellenes tevékenysége során a Rendelettel, a doppingellenes szervezetek 
doppingellenes szabályaival, valamint a nemzetközi követelményekkel összhangban az alábbi 
feladatokat látja el (a továbbiakban: feladat): 
 

• Nemzeti Nyilvántartott Vizsgálati Csoport feladatkörének ellátása: a csoport 

összeállításához a szakmai szempontrendszer kidolgozása, szövetségi ajánlások 

begyűjtése, összesítése, sportolók jogállásának napi szintű ellenőrzése, közzététel, és 

dokumentálás. 

• A vizsgálat-eloszlási terv összeállítása valamennyi érintett sportágra kiterjedően. 

• Sportolói holléti nyilvántartás kezelése: sportolói hozzáférések kiadása, 

nyilvántartása, figyelemmel kísérése, segítségnyújtás sportolók részére, tájékoztató 

anyagok készítése, telefonos információs vonal műkötetése, kimutatások és statisztikák 

készítése. 

• Szövetségek doppingellenes feladatainak koordinálása: szövetségek doppingellenes 

szabályzatának felülvizsgálata, jogszabályi változások követése, doppingellenes 

programok figyelemmel kísérése, módosítási javaslatok kidolgozása, érintett 

szervezetek doppingellenes munkájának összehangolása 

• Tiltólista  hazai törzskönyvezett gyógyszerek alapján történő feldolgozása, szabályzatok 

fordítása, folyamatos gondozása: nemzetközi elvárásoknak megfelelő nyilvánosságra 

hozatal eredeti és magyar nyelven, információs csatornák biztosítása. 

• Felvilágosító és nevelő tevékenység ellátása: doppingellenes felvilágosító program 

kidolgozása, társadalmi tájékoztatás megvalósítása, a szerződés időtartama alatt …… 

db felvilágosító előadás megtartása, írott és elektronikus segédanyagok elkészítése, 

terjesztése. 

• TUE bizottság működtetése, felvilágosítás és sportolói tájékoztatás: engedélykérési 

folyamat szabályzatának kidolgozása, ennek megismertetése az érintettekkel (sportolók, 

szülők, edzők és orvosok), a Bizottság felállítása és működtetése, elektronikus 

engedélyezési rendszer bevezetése, nyilvántartás, nemzetközi rendszerhez való 

csatlakozás, statisztikák készítése, módosítások figyelemmel kísérése és 

adminisztrálása. 
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• Doppingbizottság és Dopping Fellebbviteli Bizottság felállítása, működtetése, 

doppingellenőrzések eredményének kezelése, előzetes felülvizsgálati eljárás és 

doppingeljárások lebonyolítása: bizottságok működési szabályzatának elkészítése, 

harmonizálása a nemzetközi elvárásokkal, műszaki feltételek biztosítása, szövetségi 

delegáltak naprakész nyilvántartása, kapcsolattartás, eljárások lefolytatása, 

dokumentálása, a határozatok fordítása, és a nemzetközi szervezetek felé való 

megküldése, nyilvánosságra hozatal, bizottság sajtóképviselete, szakértők bevonása, 

hatósági együttműködés biztosítása. 

• Sport szakdiplomáciai feladatok ellátása: HUNADO képviselete, hazai rendezésű 

világesemények doppingellenes feladataihoz pályázati szakanyagok elkészítése, 

pályázatok támogatása, külföldi világeseményeken a magyar csapat szakmai 

támogatása, állami sportkezdeményezésekhez szakértés, beszámolók és kimutatások 

készítése, jogszabályok előkészítése, véleményezése. 

• Sportágakra egységesen kötelező felvilágosítási, nyilvántartási, ellenőrzési és 

szankcionálási követelmények kidolgozása, betartatása, ellenőrzése: együttműködés az 

állami sportirányítással, szakértés, szakmai programok kidolgozása, rövid közép és 

hosszú távú stratégiák kidolgozása. 

• Szakmai konferenciákon való részvétel illetve szervezés: a WADA, az IOC és egyéb 

nemzetközi szervezetek által tartott szakmai és tudományos konferenciákon való 

részvétel és a magyar doppingellenes tevékenység bemutatása, hazai konferenciák és 

előadások tartása, az előadások programjának, és szakanyagának kidolgozása. 

• Tudományos kutatások végrehajtása, koordinálása: részvétel és adatszolgáltatás a 

nemzetközi kutatásokban, együttműködés egyéb NADO-k kutatási programjával, 

magyarországi doppingellenes témával kapcsolatos kutatások felügyelete, elemzése, 

véleményezése, önálló kutatások végrehajtása, WADA akkreditált és kutató 

laboratóriumokkal történő együttműködés. 

• Biológiai útlevél program: csatlakozás a nemzetközi programhoz, együttműködési 

megállapodás a nemzetközi szövetségek mintavételeinek hozzáféréséhez, sportolói 

csoport kijelölése, kapcsolódó minták levétele, elemzése, folyamatos monitoring 

tevékenység elvégzése, elemző bizottság koordinálása, működtetése, a szakvélemények 

dokumentálása, nyilvántartása, statisztikák és összehasonlító elemzések elkészítése. 

• Sajtóval való kapcsolattartás: az adatvédelmi jogszabályok maradéktalan betartása 

mellett, a társadalmi tájékoztatás feladatkörének ellátása, sportsajtóval való széles körű 

kapcsolattartás, háttérbeszélgetések és sajtótájékoztatók megtartása, sajtóanyagok 

összeállítása. Az „A” jelű minta analízisének pozitív vizsgálati eredménye, valamint a 
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doppingvétséget megalapozó egyéb magatartás esetén nyilvánosságra hozza a 

versenyző sportágát azzal a megjegyzéssel, hogy az önmagában nem jelenti a 

doppingvétség megállapítását, a versenyző kérheti a „B” jelű minta analízisét, és a 

doppingvétség megállapítására az eljáró doppingbizottság, illetve dopping fellebbviteli 

bizottság az előzetes felülvizsgálati eljárást követő doppingeljárásban jogosult. 

• Doppingellenőrök képzése, folyamatos továbbképzése, vizsgáztatása: 

doppingellenőrök felvétele, nyilvántartása, képzése és vizsgáztatása, a képzési tervek 

kidolgozása, végrehajtása és dokumentálása, a megfelelő ellenőri létszám biztosítása. 

• Belső Ellenőri Csoport működtetése: doppingellenőrök munkájának ellenőrzése, 

előzetes felülvizsgálati eljárás lefolytatása, belső ellenőrzések elvégzése és 

dokumentálása, helyesbítő tevékenységek és javaslatok kidolgozása, végrehajtások 

ellenőrzése, monitorizálása. 

• ISO minősítés folyamatos fenntartása, előírások végrehajtása: az ISO 9001 

minőségbiztosítási rendszer követelményeinek maradéktalan kidolgozása és 

alkalmazása, az ISO minőségirányítási kézikönyvnek megfelelő szabályrendszerek 

kidolgozása, dokumentumkezelési rend alkalmazása, nyomtatványok elkészítése, 

évenkénti felülvizsgálat elvégzése. 

• ADAMS rendszer magyar nyelvű bevezetése, kezelése, adatvédelmi feladatok ellátása: 

a rendszer összes moduljának magyar nyelvű fordítása, átvétele és alkalmazása, adatok 

bevitele és a bevitt adatok ellenőrzése, hozzáférési szabályrendszer kidolgozása és 

alkalmazása (Adatkezelési szabályzat), hozzáférési szintek rögzítése, kódok kiadása, 

dokumentálása, napi szintű figyelemmel kísérés, a rendszerüzenetek feldolgozása. 

• Honlap üzemeltetése, hírlevelek küldése, nemzetközi hírfigyelés: cél a hatályos 

jogszabályok és kapcsolódó szabályzatok, ajánlások és szakanyagok nyilvánosságra 

hozatalának megteremtése, a sportolókhoz és érdeklődőkhöz hírlevelek eljuttatása, a 

témát érintő nemzetközi szakanyagok és felhívások figyelemmel kísérése, fordítása, 

közzététele, naprakész üzemeltetés. 

• Szabályzatban való rendelkezés a feladat- és hatáskörébe tartozó doppingellenes 

tevékenység keretében végzett feladatokról. 

• Doppingellenes információs sátorral történő kitelepülés: sportrendezvényeken 

megjelenés, melynek célja a közvetlen kapcsolatteremtés biztosítása az érdeklődőkkel, 

doppingellenes információk terjesztése, tiltott szerek és módszerek veszélyeire történő 

figyelemfelkeltés, megelőző és prevenciós programok megvalósítása. 
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• WADA Felvilágosító programjában részvétel: kvíz formájában történő anonim 

adatgyűjtés, összesítés, elemzés készítése, együttműködés a többi programban résztvevő 

doppingellenes szervezettel. 

• Statisztikák és kimutatások készítése: országos viszonylatban és minden sportágra 

kiterjedő statisztikák és kimutatások készítése a mintavételekről, illetve a 

doppingellenes tevékenységről, magyar illetve angol nyelven, nemzetközi kérdőívek 

határidőre történő elkészítése, az állami sportirányítás naprakész tájékoztatása. 

• Táplálék-kiegészítők alkalmazásának veszélyeire vonatkozó felvilágosító 

tevékenység, széles körű információs csatornák biztosítása (Állam által jóváhagyott 

bevizsgáló laboratórium(ok) vizsgálati eredményeinek nyilvántartása, adatbázis 

összeállítása, karbantartása, közzététele. 

• Képzések és oktatások megszervezése: a doppingellenes tevékenység és jogszabályi 

háttér megismertetése a sportban dolgozó szakemberekkel, pedagógusokkal és 

sportolókkal, együttműködés a képző intézetekkel, oktatásis segédanyagok elkészítése, 

eljuttatása az érintettekhez (esetlegesen működő oktatási rendszerhez való kapcsolódás). 

• Hatósági együttműködés: szerződéses keretek között együttműködés végrehajtása, 

közös szakmai álláspontok kidolgozása, szakértés, információcsere.  

• Állatokra vonatkozó speciális Tiltólisták  feldolgozása és közzététele, állatok 

doppingellenőrzése: hazai és nemzetközi jogszabályok összehangolása, együttműködési 

feltételek kidolgozása, állatokon történő mintavételek koordinálása, felügyelete, illetve 

végrehajtása. 

• Környezetvédelemi előírások betartása, veszélyes hulladékkezelés: a kötelezően előírt 

és ajánlott környezetvédelmi előírások betartása, környezetvédelmi szabályzat 

kidolgozása és alkalmazása, ÁNTSZ előírásoknak megfelelő veszélyes és fertőző 

hulladékkezelés végrehajtása, dokumentálása. 

Vér és vizelet mintavételek ellátása: 

• Mintavételek tervezése (vezénylés készítése) 

• Mintavételek szervezése  

• Mintavételek lebonyolítása, szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása 

• Minta tárolása és szállítása 

• Mintavételek dokumentálása 

• Minták WADA akkreditált laboratóriumban történő analízise 

WADA által előírt kötelező kiegészítő analízisek megszervezése, és lebonyolítása. 
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1.2. Felek kijelentik, hogy jelen megállapodást 4 éves időtartamra kötik. A jelen megállapodás 
alapján a megbízás teljesítésének kezdő időpontja 2016. január 1-je. A megbízás 2019. 
december 31-ig tart. 
 
1.3. Megbízott a jelen megállapodás I. 1.1. „Vér és vizelet mintavételek ellátása” pontjában 
rögzített feladat végrehajtása során: 
 
a) a 2016. évben legalább 1500, legfeljebb 1950 dopping-mintavétel, 
b) a 2017. évben legalább 1500, legfeljebb 1950 dopping-mintavétel, 
c) a 2018. évben legalább 1500, legfeljebb 1950 dopping-mintavétel, 
d) a 2019. évben legalább 1500, legfeljebb 1950 dopping-mintavétel 
 
végrehajtására köteles. 
 
1.4. Megbízott a jelen megállapodás I. 1.3. a)-d) pontjaiban meghatározott feladatok ellátása 
során köteles a doppingminták analízisét WADA által akkreditált doppingellenőrző 
laboratóriumban elvégeztetni. 
 
2. A Megbízott kijelenti, hogy a WADA által elfogadott, a doppingellenes tevékenységére 
vonatkozó ISO 9001 minőségbiztosítási rendszerrel, valamint WADA általi minősítéssel 
rendelkezik. A Megbízott a megállapodás érvényessége ideje alatt folyamatosan köteles 
fenntartani és biztosítani az ISO 9001 minőségbiztosítási rendszernek és a WADA általi 
minősítésnek megfelelő ügyvitelt. 
Megbízott felelős azért, hogy az általa foglalkoztatott doppingellenőrök a doppingellenes 
tevékenységre vonatkozó jogszabályokat, valamint a WADA Nemzetközi Doppingellenes 
Szabályzatában és a nemzetközi követelményekben foglalt rendelkezéseket megismerjék, és a 
feladatok teljesítése során azokat alkalmazva járjanak el, továbbá a doppingellenőri tevékenység 
keretében alkalmazott ismeretüket a Rendeletben meghatározott rendszeres szakmai 
továbbképzés keretében bővítsék. 
Megbízott kijelenti, hogy közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaság 
státuszát jelen megállapodás hatálya alatt folyamatosan fenntartja.  
 
3. Megbízott kijelenti, hogy a doppingellenes tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítással 
rendelkezik és vállalja, hogy a felelősségbiztosításának hatályát jelen megállapodás hatálya alatt 
folyamatosan fenntartja. 
 
4. A Felek megállapodnak abban és elfogadják azt, hogy a Megbízott – a Rendeletben, a 
doppingellenes tevékenység szabályaira vonatkozó más jogszabályokban, valamint a 
doppingellenes nemzetközi követelményekben foglalt követelményekkel összhangban – a 
Megbízó tevékenységétől, iránymutatásaitól függetlenül végzi a doppingellenes tevékenység 
keretében a feladatkörébe tartozó szakmai feladatokat. A Megbízott a doppingellenes 
tevékenység keretében végzett feladatai ellátása során a doppingellenes jogszabályok és 
nemzetközi követelmények alapján a hatáskörébe tartozó, doppingellenes feladatok szakmai 
végrehajtását érintő vagy azt bármilyen formában szakmailag befolyásoló utasításokat a 
Megbízótól nem fogad el. 
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5. A Felek jelen megállapodás teljesítésében kölcsönösen együttműködnek, a megvalósításban 
segítik egymást. Felek vállalják, hogy feladataikat a határidőket pontosan betartva, 
maradéktalanul végrehajtják. 
A Megbízottnak a teljesítés érdekében úgy kell eljárnia, ahogyan az az adott helyzetben 
általában elvárható, a Megbízónak pedig ugyanilyen módon elő kell segítenie a teljesítést. 
 
6. Az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a Megbízott saját 
teljesítésének arányát. Megbízott a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett 
szervezetet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, 
valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. 
E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be 
más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha 
Megbízott e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy 
szakemberrel is megfelel - amennyiben a közbeszerzési eljárásban az adott alkalmassági 
követelmény tekintetében bemutatott adatok alapján Megbízó szűkítette az eljárásban részt vevő 
gazdasági szereplők számát, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékű módon 
megfelel - azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek a Megbízott a 
közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg. Megbízott 
legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles Megbízónak valamennyi olyan 
alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző 
közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt 
nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok 
hatálya alatt. Megbízott a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles Megbízónak minden 
további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel 
együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok 
hatálya alatt. Az igénybe venni kívánt alvállalkozók teljesítéséért a Megbízott felel. 
 
7. Megbízott a megbízás teljesítése során az egyes részfeladatok ellátásába – a bejelentett 
alvállalkozói mellett – kizárólag olyan közreműködőket vonhat be, akik a Rendeletben foglalt 
képesítési követelményeknek megfelelnek. Megbízott mintavétel és – kezelés során eljáró 
doppingellenőrének felsőfokú végzettséggel kell rendelkeznie. A megbízás teljesítésébe bevont 
közreműködők tevékenységéért a Megbízott felel. 
 
8. Megbízott a Rendeletben meghatározottak szerinti tájékoztatási kötelezettségen túl 
kötelezettséget vállal minden olyan személyes adat zárt, harmadik személyek részére nem 
hozzáférhető kezelésére, mely a megbízás teljesítése során tudomására jut. Megbízott felelős a 
titokvédelmi kötelezettségnek a megbízás teljesítésébe bevont alvállalkozó és valamennyi 
közreműködő által történő betartásáért. 
 
9. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a megbízási jogviszony fennállása alatt a 
HUNADO feladatai teljes körű végrehajtására és ütemezésére vonatkozó részletes éves szakmai 
tervet készít. A szakmai tervet a Megbízott legkésőbb a tárgyévet megelőző év november 15-ig 
– a 2016. év vonatkozásában 2016. január 31-ig – elkészíti és átadja a Megbízó részére. 
 
10. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a megbízás teljesítése során a jelen megállapodás 
I. 1.1. pontjában meghatározott, a tárgyévre vonatkozó szakmai tervben rögzített feladatok 
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végrehajtásáról negyedévente írásban beszámol (a továbbiakban: szakmai beszámoló) a 
Megbízónak, valamint az állami sportigazgatási szervnek. Megbízott a megbízás teljesítése 
során észlelt rendkívüli eseményről a Megbízót haladéktalanul köteles értesíteni. 
 
II.) A megbízás teljesítése, díjazása:  
 
1. Felek a Rendelet és a Megbízott által készített tárgyévre vonatkozó szakmai terv alapján, 
valamint jelen megállapodásban foglaltakkal összhangban állapítják meg Megbízott tárgyévre 
vonatkozó feladatait, a tárgyévre vonatkozó költségvetési törvényben a doppingellenes 
tevékenység sportszakmai feladataira biztosított forrás figyelembevételével a megbízási díj 
összegét, és jelen megállapodás I. 1.3. pontjában meghatározott keretek között a tárgyévben 
elvégzendő dopping-mintavételek számát (a továbbiakban: tárgyévi megállapodás).  
Megbízott részére jelen megállapodás I. 1.1. pontjában rögzített feladatok ellátásáért a 
tárgyévben járó megbízási díj forrásául a tárgyévre vonatkozó költségvetési törvényben a 
doppingellenes feladatok ellátásának fedezetéül megjelölt előirányzat(ok) szolgál(nak). A 
megbízási díj magában foglalja a munkavégzés ellenértékét (beleértve a munkavégzéssel járó 
járulékos és egyéb költségeket. Felek rögzítik, hogy a szerződéskötés időpontjában az 
egészségügyi tevékenység az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 
alapján mentes az adó alól. 
 
2. A megbízási díj évente több részletben kerül Megbízott részére átutalásra. A megbízási díj 
megfizetésének ütemezése mindegyik szerződéses év vonatkozásában az alábbiak szerint alakul: 
 
Megbízott az előző évi szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadását követően 
jogosult az éves megbízási díj 20%-ának megfelelő összegű előlegszámla benyújtására. Az 
előlegszámlára vonatkozó szakmai beszámoló benyújtásának határideje minden szerződéses év 
esetében március 31-e. Megbízott az előlegre vonatkozó szakmai beszámoló elfogadását 
követően teljesítményarányosan, havonta jogosult számlát benyújtani, az adott időszakra 
vonatkozó szakmai beszámoló elfogadását követően. 
 
A szakmai beszámolóhoz részelszámolás is benyújtható. Amennyiben Megbízó azt indokoltnak 
tartja, Megbízottnak részelszámolás benyújtását írhatja elő. 
 
A Megbízott által benyújtott számlák (előlegszámlák, rész- és végszámlák) kifizetése a Kbt. 
135. § (1), (5)-(6) bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés alapján a számla 
kézhezvételétől számított 15 napon belül, a Megbízó által történik banki átutalással a Megbízott 
jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámára. Megbízó a kifizetésnél az adózás rendjéről 
szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-ában foglaltak szerint jár el. 
 
A megbízási díj felhasználásáról történő elszámolást a tárgyévet követő január 31-ig záradékolt 
számviteli bizonylatokkal alátámasztott módon kell Megbízóhoz benyújtani.  
Megbízott a megbízási díjról számlákkal, illetve más, hitelt érdemlő számviteli bizonylatokkal 
köteles elszámolni. Az elszámolás kizárólag a tárgyév szakmai programjának teljesítéséhez 
kapcsolódóan keletkezett számlákkal és egyéb számviteli bizonylatokkal teljesíthető. 
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A számviteli bizonylatokat Megbízott köteles záradékolni. A záradékolt számviteli 
bizonylatokon szerepelnie kell annak, hogy Megbízott azt jelen megállapodás II. 1. pontjában 
meghatározott tárgyévi megállapodásban foglalt megbízási díj részeként számolta el. 
Megbízott az elszámolás alapját képező számlák és egyéb számviteli bizonylatok megőrzéséről 
a hatályos jogszabályi előírások szerint köteles gondoskodni. 
 
3. Megbízó a szakmai beszámolót és az elszámolást (részelszámolást) annak beérkezésétől 
számított 30 napon belül megvizsgálja, és tájékoztatja Megbízottat az elszámolás 
(részelszámolás) elfogadásáról vagy annak hiányosságáról. 
Hiánypótlásra két alkalommal, alkalmanként legfeljebb 15 napos határidő tűzésével kerülhet 
sor. A felhívásban meg kell jelölni a beszámoló, illetve az elszámolás hiányosságát. 
 
4. Felek rögzítik, hogy a tárgyévre vonatkozó megbízási díj 1. részlete átutalásának feltétele az 
előző évi teljesítésre vonatkozó szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás jelen megállapodás 
II. 2. pontjában meghatározott határidőben történő benyújtása, és azoknak Megbízó általi 
elfogadása. 
 
Felek rögzítik a megbízási díj alapját képező díjtételeket: 
a) A doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 43/2011. (III. 23.) Korm. rendelet 2. számú 
mellékletében meghatározott egy doppingminta dopping-mintavételi és –kezelési eljárási 
költsége: a vérminta vonatkozásában [] ,- Ft/minta, a vizeletminta vonatkozásában [] ,- 
Ft/minta. 
 
b) A doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 43/2011. (III. 23.) Korm. rendelet 5. § (2) 
és (4)-(5) bekezdésében a nemzeti doppingellenes szervezet (HUNADO) részére meghatározott 
– az a) pontban megjelölt dopping-mintavételi és – kezelési eljáráson kívüli – feladatok 
elvégzésének együttes éves díja: [] ,- Ft. 
 
II.) Vegyes rendelkezések:  
 
1. Felek jelen megállapodást a Kbt. által meghatározott esetben, írásban, közös megegyezéssel 
módosíthatják. 
2. Mindkét fél azonnali hatállyal, a másik félhez intézett írásbeli értesítéssel felmondhatja jelen 
megállapodást, amennyiben: 

a) a másik fél a jelen megállapodásban előírt kötelezettségét súlyosan megszegte, és azt az 
arra vonatkozó írásbeli értesítést követő 30 napon belül nem orvosolta, így különösen: 

- a Megbízó a jelen megállapodásban vállalt fizetési kötelezettségeit nem 
teljesítette, 

- a Megbízott a jelen megállapodásban foglalt feladatait nem teljesíti, illetve a 
teljesítésre alkalmatlanná válik; 

b) a másik fél a jelen megállapodásban foglalt kötelezettségeit több ízben súlyosan 
megszegte (súlyos kötelezettségszegésnek minősül különösen, ha a szerződő fél a 
másik fél cél szerinti működését, vagy alapfeladatainak ellátását veszélyezteti vagy 
ellehetetleníti); 

c) a másik fél ellen csőd-, felszámolási eljárás indul, végelszámolás vagy kényszer-
végelszámolás alá kerül, vagy egyébként fizetésképtelenné válik. 
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3. Megbízott köteles a jelen megállapodás megszűnésekor megtenni mindazokat az 
intézkedéseket, melyek az ügyek folyamatos vitele érdekében szükségesek, továbbá 
haladéktalanul Megbízó részére átadni a megbízás teljesítésével összefüggésben keletkezett nála 
lévő dokumentumokat, iratokat és azok átadásával kapcsolatban átadás-átvételi jegyzőkönyvet 
készíteni. Az átadás-átvétel megtörténtét követő 15 napon belül Felek az adott időszakban a 
teljesítéssel kapcsolatban felmerült költségek és a megbízási díj tekintetében egymással 
elszámolnak. 
 
4. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és a Polgári Törvénykönyv 
vonatkozó rendelkezéseit, valamint a Rendelet és egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit 
kell alkalmazni. 
 
5. A Felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, 
egyeztetéssel kísérlik meg rendezni. 
 
6. A jelen megállapodás egymással megegyező – hét számozott oldalból, valamint jelen 
megállapodás I. pontjában felsorolt dokumentumokat tartalmazó, négy mellékletből álló – hat 
eredeti példányban készült, amelyből 4 eredeti példány a Megbízót, 2 eredeti példány pedig a 
Megbízottat illeti. A Felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat 
elfogadják, és a megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag 
cégszerűen írják alá. 
 
Jelen szerződés a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény hatálya alá tartozik. 
 
Budapest, 2015.. ………………… 
 
 
 

 Megbízó   Megbízott 
 képviseletében 

 
  képviseletében 
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                                                                                                         2. számú melléklet 
 

FELOLVASÓ LAP 
 
Ajánlattevő neve:  
címe:  
telefonszáma:  
fax száma:  
e-mail címe:  
  
A Magyar Olimpiai Bizottság, mint Ajánlatkérő  által  „A doppingellenes tevékenység 
szabályairól szóló 43/2011. (III.23.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Rendelet) 
meghatározott nemzeti doppingellenes szervezet (továbbiakban: HUNADO) feladatainak teljes 
körű ellátása közhasznú szerződés keretében.” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban, a 
közbeszerzés tárgyát képező feladatok ellátását Ajánlattevő az alábbi ellenszolgáltatás ellenében 
vállalja: 
 

Értékelési szempont Ajánlat 
1. A doppingellenes tevékenység szabályairól 
szóló 43/2011. (III. 23.) Korm. rendelet 2. 
számú mellékletében meghatározott egy 
doppingminta dopping-mintavételi és –
kezelési eljárási költsége – a vérminta 
vonatkozásában (Ft/minta)(HUF; ÁFA 
mentes tevékenység) súlyszám: 15 

Ft/minta 

2. A doppingellenes tevékenység szabályairól 
szóló 43/2011. (III. 23.) Korm. rendelet 2. 
számú mellékletében meghatározott egy 
doppingminta dopping-mintavételi és –
kezelési eljárási költsége – a vizeletminta 
vonatkozásában (Ft/minta)(HUF; ÁFA 
mentes tevékenység) súlyszám: 15 

Ft/minta 

3. A doppingellenes tevékenység szabályairól 
szóló 43/2011. (III. 23.) Korm. rendelet 5. § 
(2) és (4)-(5) bekezdésében a nemzeti 
doppingellenes szervezet (HUNADO) részére 
meghatározott, az ajánlati dokumentációban 
részletesen ismertetett – az 1. pontban 
megjelölt dopping-mintavételi és –kezelési 
eljáráson kívüli – feladatok elvégzésének 
együttes éves díja (Ft/év) (HUF; ÁFA mentes 
tevékenység) súlyszám: 20 

Ft/év 

4. A teljesítésben részt vevő doppingellenőrök 
száma (minimum 10 fő) súlyszám: 20 

Fő 

5. az ajánlattevő nemzetközi doppingellenes 
szervezetekben létesített tagsági 
jogviszonyainak száma vagy ezen 
szervezetekkel kötött, az ajánlattételi határidő 
lejártakor érvényes, doppingellenes 
tevékenység ellátására vonatkozó 
együttműködési megállapodásainak száma 

Db 
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(db) súlyszám: 10 
6. Ajánlattevő által a szerződés teljes 
időszakában vállalt dopping felvilágosító 
előadások száma (db) súlyszám: 20 

Db 

 
 

 
 
Kelt, …………………… 2015. ………………….. 

PH. 
…………………………… 

cégszerű aláírás
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3. számú melléklet 

AJÁNLATI NYILATKOZAT 

Alulírott …………………………….…….., mint a ……………………………… (ajánlattevő 
megnevezése) …………………………. (ajánlattevő székhelye), …………………………. 
(Ajánlattevőt nyilvántartó cégbíróság neve), ………………………… (Ajánlattevő 
cégjegyzékszáma) nevében kötelezettségvállalásra jogosult …………….. (tisztség megjelölése) 
„A doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 43/2011. (III.23.) Korm. rendeletben 
(továbbiakban: Rendelet) meghatározott nemzeti doppingellenes szervezet (továbbiakban: 
HUNADO) feladatainak teljes körű ellátása közhasznú szerződés keretében.” tárgyában 
megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben. 

Nyilatkozom a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján1, hogy a közbeszerzés tárgyának 
alábbiakban meghatározott részeivel összefüggésben alvállalkozó(ka)t veszek igénybe2: 

 

A közbeszerzés azon része, amellyel összefüggésben szerződést fog kötni  

 

 

 
Nyilatkozom a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján3, hogy a szerződés teljesítéséhez a 1. 

pontban meghatározott közbeszerzési részek esetében az ajánlat benyújtásakor ismert 
alvállalkozókat veszem igénybe:  

 

Alvállalkozó neve, címe 
A közbeszerzés azon része, 
amellyel összefüggésben 

szerződést fog kötni 

  

  

 

Nyilatkozom a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján4, hogy az alábbi kapacitást nyújtó 
szervezet(ek)et kívánjuk igénybe venni5: 

                                                           
1 66. § (6) Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az ajánlatban, több szakaszból álló 
eljárásban a részvételi jelentkezésben meg kell jelölni 
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván 
igénybe venni. 
2 Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy írja be, hogy „Nem kíván igénybe venni”  

3 40. § (1) Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az ajánlatban, több szakaszból álló 
eljárásban a részvételi  jelentkezésben meg kell jelölni 

b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert 
alvállalkozókat. 
4 Kbt. 65. § (7): Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy 
személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben 
meg kell jelölni az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító 
felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása 
érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A (8) bekezdésben 
foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet 
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Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet (név, 
cím) 

Az alkalmassági feltétel6, 
amelynek igazolásához a 

kapacitást nyújtó szervezet 
erőforrására támaszkodik (a 
felhívás vonatkozó pontjának 

megjelölése) 

  

  

A Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy ajánlatunk az előzőekben meghatározott 
– általunk teljes körűen megismert – dokumentumokon alapszik. 

A szerződéstervezetben rögzített, a tárgyi feladat ellátásához szükséges kötelezettségeinket 
maradéktalanul teljesítjük a Felolvasólapon rögzített ár alkalmazásával. Nyilatkozunk, hogy 
ajánlatunkat az ajánlati kötöttség beálltát követően az ajánlattételi felhívásban megjelölt 
időpontig fenntartjuk. 

Nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén a jelen dokumentáció mellékletét képező 
szerződéstervezet megkötését vállaljuk és azt a szerződésben foglalt a feltételekkel teljesítjük. 

A Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján nyilatkozom továbbá, hogy vállalkozásunk  

� a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint 
……………………………………-vállalkozásnak7 minősül /  

� nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény 
hatálya alá8. 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

   

  (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 
meghatalmazott képviselő aláírása) 

                                                                                                                                                                          
olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés 
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 
5 Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy írja be, hogy „Nem kíván igénybe venni”  
6 Kbt. 65. § (8): Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi 
alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az 
ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. 
Kbt. 65. § (9): A külön jogszabályban foglaltak szerint előírt, szakemberek – azok végzettségére, képzettségére – 
rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra 
vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet 
kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt az építési beruházást, szolgáltatást vagy szállítást amelyhez e 
kapacitásokra szükség van. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más 
szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban 
szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A (7) bekezdés szerint csatolandó 
kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania. 
7 mikro-, kis- vagy középvállalkozás a 2004. évi XXXIV. törvény meghatározásai szerint – a megfelelő választ a 
jogszabály rendelkezéseinek tanulmányozását követően kérjük megadni. 
8 A nem alkalmazandó szövegrészt kérjük törölni. 
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                                                                                                      4. számú melléklet 

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa 

A kihúzott részeket ne töltse ki! 

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

Olyan közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az eljárást megindító felhívást az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában tették közzé, az I. részben előírt információ automatikusan beolvasásra 
kerül, feltéve, hogy az elektronikus ESPD-szolgáltatást9 használták az egységes európai 
közbeszerzési dokumentum kitöltéséhez. 

Az Európai Unió Hivatalos lapjában közzétett vonatkozó hirdetmény10 hivatkozási adatai: 
A Hivatalos Lap S sorozatának száma [], dátum [], [] oldal,  
a hirdetmény száma a Hivatalos Lap S sorozatban: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

Ha az eljárást megindító felhívás nem jelent meg az EU Hivatalos Lapjában, akkor az 
ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek kell kitöltenie az információt, 
amely lehetővé teszi a közbeszerzési eljárás egyértelmű azonosítását. 

Amennyiben nincs előírva hirdetmény közzététele az Európai Unió Hivatalos Lapjában, 
kérjük, hogy adjon meg egyéb olyan információt, amely lehetővé teszi a közbeszerzési 
eljárás egyértelmű azonosítását (pl. nemzeti szintű közzététel hivatkozási adata): [….] 

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK  

Az I. részben előírt információ automatikusan megjelenik, feltéve, hogy a fent említett 
elektronikus ESPD-szolgáltatást használják az egységes európai közbeszerzési dokumentum 
létrehozásához és kitöltéséhez. Ha nem, akkor ezt az információt a gazdasági szereplőnek 
kell kitöltenie. 

A beszerző azonosítása11 Válasz: 

Név:  [. ] 

Melyik beszerzést érinti? Válasz: 

A közbeszerzés megnevezése vagy rövid 
ismertetése12: 

[A doppingellenes tevékenység szabályairól 
szóló 43/2011. (III.23.) Korm. rendeletben 
(továbbiakban: Rendelet) meghatározott 

                                                           
9 A Bizottság szervezeti egységei az elektronikus ESPD-szolgáltatást díjmentesen 
bocsátják az ajánlatkérő szervek, a közszolgáltató ajánlatkérők, a gazdasági szereplők, az 
elektronikus szolgáltatók és más érdekelt felek rendelkezésére. 
10 Ajánlatkérő szervek részére: vagy az eljárást megindító felhívásként alkalmazott 
Előzetes tájékoztató, vagy Szerződésről szóló hirdetmény. 
Közszolgáltató ajánlatkérők részére: az eljárást megindító felhívásként alkalmazott 
Időszakos előzetes tájékoztató, Szerződésről szóló hirdetmény, vagy a Minősítési 
rendszer meglétéről szóló hirdetmény 
11 A vonatkozó hirdetmény I. szakaszának I.1 pontjából átmásolandó információ. Közös 
közbeszerzés esetén kérjük feltüntetni minden résztvevő beszerző nevét. 
12 Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 és II.1.3 pontját. 
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nemzeti doppingellenes szervezet 
(továbbiakban: HUNADO) feladatainak 
teljes körű ellátása közhasznú szerződés 
keretében.] 

Az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató 
ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási 
szám (adott esetben)13: 

[  - ] 

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum minden szakaszában az összes egyéb 
információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie. 

 

II. rész: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk 

A:  A GAZDASÁGI SZEREPLŐRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK  

Azonosítás: Válasz: 

Név: [   ] 

Uniós adószám (HÉA-azonosító szám), adott 
esetben: 

Ha nincs uniós adószám (HÉA-azonosító 
szám), kérjük egyéb nemzeti azonosító szám 
feltüntetését, adott esetben, ha szükséges. 

[   ] 

[   ] 

Postai cím:  [……] 

Kapcsolattartó személy vagy személyek14: 

Telefon: 

E-mail cím: 

Internetcím (adott esetben): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Általános információ: Válasz: 

A gazdasági szereplő mikro-, kis- vagy 
középvállalkozás15? 

[] Igen [] Nem 

                                                           
13 Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 pontját. 
14 Kérjük, ismételje meg a kapcsolattartó személyekre vonatkozó információt, ahányszor 
szükséges. 
15 Lásd a Bizottság 2003. május 6-i ajánlását a mikro-, kis és 
középvállalkozások meghatározásáról (HL L 124., 2003.5.20., 36. o.). Ez az 
információ csak statisztikai célból szükséges. 
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Csak ha a közbeszerzés fenntartott16: A 
gazdasági szereplő védett műhely, szociális 
vállalkozás17 vagy védett munkahely-teremtési 
programok keretében fogja teljesíteni a 
szerződést? 
Ha igen, mi a fogyatékossággal élő vagy 
hátrányos helyzetű munkavállalók százalékos 
aránya? 

Ha szükséges, kérjük, adja meg, hogy az 
érintett munkavállalók a fogyatékossággal élő 
vagy hátrányos helyzetű munkavállalók mely 
kategóriájába vagy kategóriáiba tartoznak. 

[] Igen [] Nem 
 
 
 
 
[…] 
 
 
[….] 
 

Adott esetben, a gazdasági szereplő szerepel-e 
az elismert gazdasági szereplők hivatalos 
jegyzékében, vagy rendelkezik-e azzal 
egyenértékű igazolással (pl. nemzeti 
(elő)minősítési rendszer keretében)? 

[] Igen [] Nem [] Nem alkalmazható 

Ha igen: 

Kérjük, válaszolja meg e szakasz további 
részeit, e rész B. szakaszát és amennyiben 
releváns, e rész C. szakaszát, adott esetben 
töltse ki az V. részt, valamint 
mindenképpen töltse ki és írja alá a VI. 
részt. 

a) Kérjük, adott esetben adja meg a jegyzék 
vagy az igazolás nevét és a vonatkozó 
nyilvántartási vagy igazolási számot: 

b) Ha a felvételről szóló igazolás vagy 
tanúsítvány elektronikusan elérhető, kérjük, 
tüntesse fel: 

c) Kérjük, tüntesse fel a referenciákat, 
amelyeken a felvétel vagy a tanúsítás alapul, 

 
 
 
 
 
 
a) [……] 
 
 

b) (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy 
testület, a dokumentáció pontos hivatkozási 
adatai): 

[……][……][……][……] 
c) [……] 
 
 

                                                                                                                                                                          

Mikrovállalkozás: olyan vállalkozás, amely 10-nél kevesebb főt foglalkoztat, és 
amelynek éves forgalma és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 2 millió 
eurót. 
Kisvállalkozás: olyan vállalkozás, amely 50-nél kevesebb főt foglalkoztat, és 
amelynek éves forgalma és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 10 millió 
eurót; 
Középvállalkozás: olyan vállalkozás, amely nem mikro- és nem kisvállalkozás, és 
amely 250-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma nem haladja meg 
az 50 millió eurót, és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 43 millió 
eurót. 
16 Lásd a szerződésről szóló hirdetmény III.1.5. pontját. 
17 Azaz fő célja a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű személyek szociális és 
szakmai beilleszkedése. 
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és adott esetben a hivatalos jegyzékben elért 
minősítést18: 

d) A felvétel vagy a tanúsítás az összes előírt 
kiválasztási szempontra kiterjed? 

Ha nem: 

Ezen kívül kérjük, hogy KIZÁRÓLAG 
akkor töltse ki a hiányzó információt a IV. 
rész A., B., C. vagy D. szakaszában az 
esettől függően, 

ha a vonatkozó hirdetmény vagy 
közbeszerzési dokumentumok ezt előírják: 

e) A gazdasági szereplő tud-e igazolást adni a 
társadalombiztosítási járulékok és adók 
megfizetéséről, vagy meg tudja-e adni azt az 
információt, amely lehetővé teszi az 
ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató 
ajánlatkérő számára, hogy közvetlenül 
beszerezze azt bármely tagország díjmentesen 
hozzáférhető nemzeti adatbázisából? 
Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat:  

 
d) [] Igen [] Nem 
 
 
 
 
 
 
 
e) [] Igen [] Nem 
 
 
 
 
 

 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, 
a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
[……][……][……][……] 

Részvétel formája: Válasz: 

A gazdasági szereplő másokkal együtt vesz 
részt a közbeszerzési eljárásban?19 

[] Igen [] Nem 

Ha igen, kérjük, biztosítsa, hogy a többi érintett külön egységes európai közbeszerzési 
dokumentum formanyomtatványt nyújtson be. 

Ha igen: 

a) Kérjük, adja meg a gazdasági szereplő 
csoportban betöltött szerepét (vezető, 
specifikus feladatokért felelős, ...): 

b) Kérjük, adja meg, mely gazdasági 
szereplők a közbeszerzési eljárásban együtt 
részt vevő csoport tagjai: 

c) Adott esetben a részt vevő csoport neve: 

 
a): [……] 
 
 
b): [……] 
 
 
c): [……] 

Részek Válasz: 

Adott esetben annak a résznek (azoknak a 
részeknek) a feltüntetése, amelyekre a 
gazdasági szereplő pályázni kíván: 

[   ] 

                                                           
18 A hivatkozások és a minősítés, ha van ilyen, a tanúsításon szerepelnek. 
19 Nevezetesen egy csoport, konzorcium, közös vállalkozás vagy hasonló részeként. 
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B: A GAZDASÁGI SZEREPLŐ KÉPVISELŐIRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK  

Adott esetben adja meg azon személyek nevét és címét, akik a jelen közbeszerzési eljárásban 
jogosultak képviselni a gazdasági szereplőt: 

Képviselet, ha van: Válasz: 

Teljes név;  
a születési idő és hely, ha szükséges:  

[……]; 
[……] 

Beosztás/milyen minőségben jár el: [……] 

Postai cím: [……] 

Telefon: [……] 

E-mail cím: [……] 

Amennyiben szükséges, részletezze a 
képviseletre vonatkozó információkat (a 
képviselet formája, köre, célja stb.): 

[……] 

 

C: MÁS SZERVEZETEK KAPACITÁSAINAK IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ INFORMÁC IÓK  

Igénybevétel: Válasz: 

Az alábbi IV. részben feltüntetett kiválasztási 
kritériumoknak és (adott esetben) az alábbi V. 
részben feltüntetett kritériumoknak és 
szabályoknak való megfelelés során a 
gazdasági szereplő igénybe veszi-e más 
szervezetek kapacitásait?  

[]Igen []Nem 

Amennyiben igen, minden egyes érintett szervezetre vonatkozóan külön egységes európai 
közbeszerzési dokumentumban adja meg az e rész A. és B. szakaszában, valamint a III. részben 
meghatározott információkat, megfelelően kitöltve és az érintett szervezetek által aláírva. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy ennek magában kell foglalnia azokat a szakembereket vagy műszaki 
szervezeteket, akik/amelyek nem tartoznak közvetlenül a gazdasági szereplő vállalkozásához, 
különösen a minőség-ellenőrzés felelőseit, továbbá építési beruházásra irányuló közbeszerzési 
szerződés esetében azon szakembereket vagy műszaki szervezeteket, akiket/amelyeket a 
gazdasági szereplő a beruházás kivitelezéséhez igénybe vehet. 

Amennyiben a gazdasági szereplő által igénybe vett meghatározott kapacitások tekintetében ez 
releváns, minden egyes szervezetre vonatkozóan adja meg a IV. és az V. részben meghatározott 
információkat is20. 

                                                           
20 Pl. a minőség-ellenőrzésben részt vevő műszaki szervezetek esetében: IV. rész C. 
szakasz, 3. pont. 
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D: Információk azokról az alvállalkozókról, akiknek kapacitásait a gazdasági szereplő 
nem veszi igénybe 

(Ezt a szakaszt csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató 
ajánlatkérő kifejezetten előírja ezt az információt.) 

Alvállalkozás: Válasz: 

Szándékozik-e a gazdasági szereplő a 
szerződés bármely részét alvállalkozásba adni 
harmadik félnek? 

[]Igen []Nem 

Ha igen, és amennyiben ismert, kérjük, 
sorolja fel a javasolt alvállalkozókat:  

[…] 

Ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő kifejezetten kéri ezt az információt 
az e szakaszban lévő információn kívül, akkor kérjük, adja meg az e rész A. és B. szakaszában 
és a III. részben előírt információt mindegyik érintett alvállalkozóra (alvállakozói 
kategóriára) nézve. 

 

III. rész: Kizárási okok 

A:  BÜNTETŐELJÁRÁSBAN HOZOTT ÍTÉLETEKKEL KAPCSOLATOS OKOK  

A 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (1) bekezdése a következő kizárási okokat határozza meg: 

1. Bűnszervezetben való részvétel21; 

2. Korrupció22; 

3. Csalás23; 

4. Terrorista bűncselekmény vagy terrorista csoporthoz kapcsolódó bűncselekmény24; 

5. Pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása25; 

                                                           
21 A szervezett bűnözés elleni küzdelemről szóló, 2008. október 24-i 2008/841/IB tanácsi 
kerethatározat (HL L 300., 2008.11.11., 42. o.) 2. cikkében meghatározottak szerint. 
22 Az Európai Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő 
korrupció elleni küzdelemről szóló egyezmény (HL C 195., 1997.6.25., 1. o.) 3. cikkében és a 
Tanács 2003. július 22-i, a magánszektorban tapasztalható korrupció elleni küzdelemről szóló 
2003/568/IB kerethatározatának (HL L 192., 2003.7.31., 54. o.) 2. cikke (1) bekezdésében 
meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok magában foglalja az ajánlatkérő szerv (közszolgáltató 
ajánlatkérő) vagy a gazdasági szereplő nemzeti jogában meghatározott korrupciót is. 
23 Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1. cikke 
értelmében (HL C 316., 1995.11.27., 48. o.) 
24 A terrorizmus elleni küzdelemről szóló, 2002. június 13-i 2002/475/IB tanácsi 
kerethatározat (HL L 164., 2002.6.22., 3. o.) 1. és 3. cikkében meghatározottak szerint. Ez a 
kizárási ok magában foglalja az említett kerethatározat 4. cikke szerinti, bűncselekményre való 
felbujtást, bűnsegélyt vagy kísérletet. 
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6. Gyermekmunka és az emberkereskedelem más formái26 

Az irányelv 57. cikke (1) bekezdésében 
foglalt okokat végrehajtó nemzeti 
rendelkezések szerinti büntetőeljárásban 
hozott ítéletekkel kapcsolatos okok: 

Válasz: 

Jogerősen elítélték-e a gazdasági szereplőt 
vagy a gazdasági szereplő igazgató, vezető 
vagy felügyelő testületének tagját, illetve az e 
testületek képviseletére, az azokban való 
döntéshozatalra vagy azok kontrolljára 
vonatkozó jogkörrel rendelkező tagját a fent 
felsorolt okok valamelyikéért olyan ítéletben, 
amelyet nem több, mint öt évvel ezelőtt 
hoztak, vagy amelyben a közvetlenül 
meghatározott kizárás időtartama továbbra is 
alkalmazandó?  

[] Igen [] Nem 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat: (internetcím, a kibocsátó 
hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos 
hivatkozási adatai): 
[……][……][……][……]27 

Amennyiben igen, kérjük,28 adja meg a 
következő információkat: 

a) Elítélés dátuma, adja meg, hogy az 1–6. 
pontok közül melyik érintett, valamint az 
ítélet okát (okait), 

b) Határozza meg az elítélt személyét [ ]; 

c) Amennyiben az ítélet közvetlenül 
megállapítja: 

 
a) Dátum:[   ], pont(ok): [   ], ok(ok):[   ]  
 
 
 

b) [……] 
 

c) A kizárási időszak hossza [……] és az 
érintett pont(ok) [   ] 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat: (internetcím, a kibocsátó 
hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos 
hivatkozási adatai): 
[……][……][……][……]29 

Ítéletek esetén hozott-e a gazdasági szereplő 
olyan intézkedéseket, amelyek a releváns 

[] Igen [] Nem  

                                                                                                                                                                          
25 A pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára 
való felhasználásának megelőzéséről szóló, 2005. október 26-i 2005/60/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv (HL L 309., 2005.11.25., 15. o.) 1. cikkében meghatározottak 
szerint. 
26 Az emberkereskedelem megelőzéséről, és az ellene folytatott küzdelemről, 
az áldozatok védelméről, valamint a 2002/629/IB tanácsi kerethatározat 
felváltásáról szóló, 2011. április 5-i 2011/36/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelv (HL L 101., 2011.4.15., 1. o.) 2. cikkében meghatározottak szerint. 
27 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
28 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
29 Kérjük, szükség szerint ismételje. 



HUNADO feladatok teljes körű ellátása 
MOB  - Ajánlattételi Dokumentáció 

 

 36 

kizárási okok ellenére igazolják 
megbízhatóságát30 (Öntisztázás)? 

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket 
az intézkedéseket31: 

[……] 

 

B: ADÓFIZETÉSI VAGY A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK FIZETÉSÉRE VONATKO ZÓ 
KÖTELEZETTSÉG MEGSZEGÉSÉVEL KAPCSOLATOS OKOK  

Adó vagy társadalombiztosítási járulék 
fizetése: 

Válasz: 

Teljesítette-e a gazdasági szereplő összes 
kötelezettségét az adók és 
társadalombiztosítási járulékok 
megfizetése tekintetében, mind a székhelye 
szerinti országban, mind pedig az ajánlatkérő 
szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő 
tagállamában, ha ez eltér a székhely szerinti 
országtól? 

[] Igen [] Nem 

 
 
Ha nem, akkor kérjük, adja meg a következő 
információkat: 
a) Érintett ország vagy tagállam 
b) Mi az érintett összeg? 
c) A kötelezettségszegés megállapításának 
módja: 
1) Bírósági vagy közigazgatási határozat: 

– Ez a határozat jogerős és 
végrehajtható? 

– Kérjük, adja meg az ítélet 
vagy a határozat dátumát. 

– Ítélet esetén, amennyiben 
erről közvetlenül 
rendelkezik, a kizárási 
időtartam hossza: 

2) Egyéb mód? Kérjük, részletezze: 

d) Teljesítette-e a gazdasági szereplő 
kötelezettségeit oly módon, hogy az esedékes 
adókat, társadalombiztosítási járulékokat és 
az esetleges kamatokat és bírságokat 

Adók Társadalombiztosítási 
hozzájárulás 

 
a) [……] 
b) [……] 
 
 
c1) [] Igen [] Nem 

– [] Igen [] 
Nem 

– [……] 
 

– [……] 
 
 

c2) [ …] 
 
d) [] Igen [] Nem 
Ha igen, kérjük, 
részletezze: [……] 

 
a) [……] 
b) [……] 
 
 
c1) [] Igen [] Nem 

– [] Igen [] 
Nem 

– [……] 
 

– [……] 
 
 

c2) [ …] 
 
d) [] Igen [] Nem 
Ha igen, kérjük, 
részletezze: [……] 

                                                           
30 A 2014/24/EU irányelv 57. cikke (6) bekezdését végrehajtó nemzeti rendelkezésekkel 
összhangban. 
31 Az elkövetett bűncselekmény jellegét figyelembe véve (egyszeri, ismételt, 
szisztematikus) a magyarázatnak tükröznie kell e megtett intézkedések megfelelőségét. 
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megfizette, vagy ezek megfizetésére 
kötelezettséget vállalt? 

Ha az adók vagy társadalombiztosítási 
járulékok befizetésére vonatkozó 
dokumentáció elektronikusan elérhető, 
kérjük, adja meg a következő információkat: 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, 
a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 32 

[……][……][……] 

 

C: FIZETÉSKÉPTELENSÉGGEL , ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGGEL VAGY SZAKMAI 
KÖTELESSÉGSZEGÉSSEL KAPCSOLATOS OKOK 33 

Felhívjuk a figyelmet, hogy e közbeszerzés alkalmazásában lehetséges, hogy a következő 
kizárási okok valamelyikét a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési 
dokumentumok pontosabban meghatározzák. Így például a nemzeti jog rendelkezhet úgy, 
hogy a „súlyos szakmai kötelességszegés” fogalma több különböző magatartásformát 
takarhat.  

Esetleges fizetésképtelenség, 
összeférhetetlenség vagy szakmai 
kötelességszegés 

Válasz: 

A gazdasági szereplő tudomása szerint 
megszegte-e kötelezettségeit a 
környezetvédelmi, a szociális és a munkajog 
terén34? 

[] Igen [] Nem 

Ha igen, hozott-e a gazdasági szereplő olyan 
intézkedéseket, amelyek e kizárási okok 
ellenére igazolják megbízhatóságát 
(Öntisztázás)? 

[] Igen [] Nem 

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket 
az intézkedéseket: [……] 

A gazdasági szereplő a következő helyzetek 
bármelyikében van-e: 
a) Csődeljárás, vagy 
b) Fizetésképtelenségi eljárás vagy 
felszámolási eljárás alatt áll, vagy 
c) Hitelezőkkel csődegyezséget kötött, vagy 
d) A nemzeti törvények és rendeletek szerinti 

[] Igen [] Nem 
 
 
 
 
 
 

                                                           
32 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
33 Lásd a 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (4) bekezdését. 
34 E közbeszerzés alkalmazásában a nemzeti jogban, a vonatkozó 
hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban vagy a 2014/24/EU 
irányelv 18. cikke (2) bekezdésében hivatkozottak szerint 
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hasonló eljárás következtében bármely hasonló 
helyzetben van35, vagy 
e) Vagyonát felszámoló vagy bíróság kezeli, 
vagy 
f) Üzleti tevékenységét felfüggesztette? 
Ha igen: 

– Kérjük, részletezze: 

– Kérjük, ismertesse az okokat, 
amelyek miatt mégis képes lesz az 
alkalmazandó nemzeti szabályokat és 
üzletfolytonossági intézkedéseket 
figyelembe véve a szerződés 
teljesítésére36. 

 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat: 

 
 
 
 
 
 

– [……] 

– [……] 
 
 
 
 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy 
testület, a dokumentáció pontos hivatkozási 
adatai): [……][……][……] 

Elkövetett-e a gazdasági szereplő súlyos 
szakmai kötelességszegést37? 

Ha igen, kérjük, részletezze: 

[] Igen [] Nem, 
 
[……] 

Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó 
intézkedéseket? [] Igen [] Nem 

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket 
az intézkedéseket: [……] 

Kötött-e a gazdasági szereplő a verseny 
torzítását célzó megállapodást más gazdasági 
szereplőkkel? 

Ha igen, kérjük, részletezze: 

[] Igen [] Nem 
 
 
[…] 

Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó 
intézkedéseket? [] Igen [] Nem 

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket 
az intézkedéseket: [……] 

                                                           
35 Lásd a nemzeti jogot, a vonatkozó hirdetményt vagy a közbeszerzési 
dokumentumokat. 
36 Ezt az információt nem kell megadni abban az esetben, ha az a)–f) pontokban fölsorolt 
esetek valamelyikében a gazdasági szereplők kizárását a nemzeti jog kötelezővé tette az 
eltérés lehetősége nélkül abban az esetben, ha a gazdasági szereplő mindazonáltal képes a 
szerződés teljesítésére. 
37 Adott esetben lásd a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a 
közbeszerzési dokumentumok meghatározásait. 
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Van-e tudomása a gazdasági szereplőnek 
bármilyen összeférhetetlenségről38 a 
közbeszerzési eljárásban való részvételéből 
fakadóan? 

Ha igen, kérjük, részletezze: 

[] Igen [] Nem 
 
 
[…] 

Nyújtott-e a gazdasági szereplő vagy 
valamely hozzá kapcsolódó vállalkozás 
tanácsadást az ajánlatkérő szervnek vagy a 
közszolgáltató ajánlatkérőnek, vagy részt vett-
e más módon a közbeszerzési eljárás 
előkészítésében? 

Ha igen, kérjük, részletezze: 

[] Igen [] Nem 
 
 
 
[…] 

Tapasztalta-e a gazdasági szereplő valamely 
korábbi közbeszerzési szerződés vagy egy 
ajánlatkérő szervvel kötött korábbi szerződés 
vagy korábbi koncessziós szerződés lejárat 
előtti megszüntetését vagy az említett korábbi 
szerződéshez kapcsolódó kártérítési követelést 
vagy egyéb hasonló szankciókat? 

Ha igen, kérjük, részletezze: 

[] Igen [] Nem 
 
 
 
 
 
[…] 

Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó 
intézkedéseket? [] Igen [] Nem 

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket 
az intézkedéseket: [……] 

Megerősíti-e a gazdasági szereplő a 
következőket? 

a) A kizárási okok fenn nem állásának, illetve 
a kiválasztási kritériumok teljesülésének 
ellenőrzéséhez szükséges információk 
szolgáltatása során nem tett hamis 
nyilatkozatot, 

b) Nem tartott vissza ilyen információt, 

c) Késedelem nélkül be tudta nyújtani az 
ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató 
ajánlatkérő által megkívánt kiegészítő iratokat, 
és 

d) Nem kísérelte meg jogtalanul befolyásolni 
az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató 
ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy 
olyan bizalmas információkat megszerezni, 
amelyek jogtalan előnyöket biztosítanának 
számára a közbeszerzési eljárásban, vagy 
gondatlanságból olyan félrevezető 

[] Igen [] Nem 

                                                           
38 A nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési 
dokumentumokban jelzettek szerint. 
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információkat szolgáltatni, amelyek érdemben 
befolyásolhatják a kizárásra, a kiválasztásra 
vagy az odaítélésre vonatkozó döntéseket. 

 

D: EGYÉB, ADOTT ESETBEN AZ AJÁNLATKÉR Ő SZERV VAGY A KÖZSZOLGÁLTATÓ 
AJÁNLATKÉR Ő TAGÁLLAMÁNAK NEMZETI JOGSZABÁLYAIBAN EL ŐÍRT KIZÁRÁSI OKOK  

Tisztán nemzeti kizárási okok Válasz: 

Vonatkoznak-e a gazdasági szereplőre azok a 
tisztán nemzeti kizárási okok, amelyeket a 
vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési 
dokumentumok meghatároznak? 

Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a 
közbeszerzési dokumentumokban megkívánt 
dokumentáció elektronikus formában 
rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a 
következő információkat: 

[] Igen [] Nem 

 
 
 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy 
testület, a dokumentáció pontos hivatkozási 
adatai): 

[……][……][……]39 

Amennyiben a tisztán nemzeti kizárási 
okok fennállnak, tett-e a gazdasági szereplő 
öntisztázó intézkedéseket? 

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket 
az intézkedéseket:  

[] Igen [] Nem 
 
 
[……] 

 

IV. rész: Kiválasztási szempontok 

A kiválasztási szempontokat illetően (α szakasz vagy e rész A–D szakaszai), a gazdasági 
szereplő kijelenti a következőket: 

α: AZ ÖSSZES KIVÁLASZTÁSI SZEMPONT ÁLTALÁNOS JELZÉSE  

A gazdasági szereplőnek csak ezt a mezőt kell kitöltenie abban az esetben, ha az ajánlatkérő 
szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben 
hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban jelezte, hogy a gazdasági szereplő szorítkozhat a 
IV. rész α szakaszának kitöltésére anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát ki 
kellene töltenie: 

Minden előírt kiválasztási szempont teljesítése Válasz: 

Megfelel az előírt kiválasztási szempontoknak: [] Igen [] Nem 

                                                           
39 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
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A:  ALKALMASSÁG SZAKMAI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE  

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben 
az érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő 
előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési 
dokumentumokban. 

Alkalmasság szakmai tevékenység végzésére Válasz: 

1) Be van jegyezve a letelepedés helye szerinti 
tagállamának vonatkozó szakmai vagy 
cégnyilvántartásába40: 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat: 

[…] 
 
 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy 
testület, a dokumentáció pontos hivatkozási 
adatai): [……][……][……] 

2) Szolgáltatásnyújtásra irányuló 
szerződéseknél: 

A gazdasági szereplőnek meghatározott 
engedéllyel kell-e rendelkeznie vagy 
meghatározott szervezet tagjának kell-e lennie 
ahhoz, hogy a gazdasági szereplő letelepedési 
helye szerinti országban az adott szolgáltatást 
nyújthassa? 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat: 

 
[] Igen [] Nem 

 
Ha igen, kérjük, adja meg, hogy ez miben áll, 
és jelezze, hogy a gazdasági szereplő 
rendelkezik-e ezzel: [ …] [] Igen [] Nem 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy 
testület, a dokumentáció pontos hivatkozási 
adatai): [……][……][……] 

B: GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI HELYZET  

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben 
az érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő 
előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési 
dokumentumokban. 

Gazdasági és pénzügyi helyzet Válasz: 

1a) A gazdasági szereplő („általános”) éves 
árbevétele a vonatkozó hirdetményben vagy a 
közbeszerzési dokumentumokban előírt számú 
pénzügyi évben a következő: 

Vagy 

1b) A gazdasági szereplő átlagos éves 
árbevétele a vonatkozó hirdetményben 

[……] év: [……] 
árbevétel:[……][…]pénznem 

év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem 

év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem 

 
(évek száma, átlagos árbevétel): 
[……],[……][…]pénznem 

                                                           
40 A 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében leírtak szerint egyes tagállamok gazdasági 
szereplőinek egyes esetekben az adott mellékletben meghatározott egyéb 
követelményeknek is meg kell felelniük. 
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vagy a közbeszerzési dokumentumokban 
előírt számú évben a következő41 (): 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat: 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, 
a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
[……][……][……] 

2a) A gazdasági szereplő éves („specifikus”) 
árbevétele a szerződés által érintett üzleti 
területre vonatkozóan, a vonatkozó 
hirdetményben vagy a közbeszerzési 
dokumentumokban meghatározott módon az 
előírt pénzügyi évek tekintetében a következő: 

Vagy 

2b) A gazdasági szereplő átlagos éves 
árbevétele a területen és a vonatkozó 
hirdetményben vagy a közbeszerzési 
dokumentumokban előírt számú évben a 
következő42: 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat: 

[……] év: [……] 
árbevétel:[……][…]pénznem 

év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem 

év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem 

 
 
 
 
(évek száma, átlagos árbevétel): 
[……],[……][…]pénznem 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, 
a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
[……][……][……] 

3) Amennyiben az (általános vagy specifikus) 
árbevételre vonatkozó információ nem áll 
rendelkezésre a kért időszak egészére 
vonatkozóan, kérjük, adja meg a gazdasági 
szereplő létrejöttének dátumát vagy azt az 
időpontot, amikor megkezdte üzleti 
tevékenységét: 

[……] 

4) A vonatkozó hirdetményben vagy a 
közbeszerzési dokumentumokban 
meghatározott pénzügyi mutatók43 
tekintetében a gazdasági szereplő kijelenti, 
hogy az előírt mutató(k) tényleges értéke(i) a 
következő(k): 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat: 

(az előírt mutató azonosítása – x és y44 aránya - 
és az érték): 

[……], [……] 45 
 
 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, 
a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
[……][……][……] 

5) Szakmai felelősségbiztosításának 
biztosítási összege a következő: 

[……],[……][…]pénznem 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, 

                                                           
41 Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok 
lehetővé teszik. 
42 Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok 
lehetővé teszik. 
43 Pl. az eszközök és a források aránya. 
44 Pl. az eszközök és a források aránya. 
45 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
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Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat: 

a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
[……][……][……] 

6) Az esetleges egyéb gazdasági vagy 
pénzügyi követelmények tekintetében, 
amelyeket a vonatkozó hirdetményben vagy a 
közbeszerzési dokumentumokban 
meghatároztak, a gazdasági szereplő kijelenti 
a következőket: 

Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a 
közbeszerzési dokumentumokban esetlegesen 
meghatározott vonatkozó dokumentáció 
elektronikus formában rendelkezésre áll, 
kérjük, adja meg a következő információkat: 

[……] 
 
 
 
 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, 
a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
[……][……][……] 

 

C: TECHNIKAI ÉS SZAKMAI ALKALMASSÁG  

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben 
az érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő 
előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési 
dokumentumokban. 

Technikai és szakmai alkalmasság Válasz: 

1a) Csak építési beruházásra vonatkozó 
közbeszerzési szerződések esetében: 

A referencia-időszak folyamán46 a gazdasági 
szereplő a meghatározott típusú 
munkákból a következőket végezte: 

Ha a legfontosabb munkák megfelelő 
elvégzésére és eredményére vonatkozó 
dokumentáció elektronikus formában 
rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a 
következő információkat: 

Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó 
hirdetmény vagy a közbeszerzési 
dokumentumok határozzák meg): […] 

Munkák:  […...] 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 
dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
[……][……][……] 

1b) Csak árubeszerzésre és 
szolgáltatásnyújtásra irányuló 
közbeszerzési szerződések esetében: 

A referencia-időszak folyamán47 a gazdasági 
szereplő a meghatározott típusokon belül 
a következő főbb szállításokat végezte, 
vagy a következő főbb szolgáltatásokat 
nyújtotta: A lista elkészítésekor kérjük, 

 
Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó 
hirdetmény vagy a közbeszerzési 
dokumentumok határozzák meg): […] 

Leírás összegek dátumok Megbízók 

    
 

                                                           
46 Az ajánlatkérő szervek nem több, mint öt évet írhatnak elő, és elfogadhatnak öt 
évnél régebbi tapasztalatot. 
47 Az ajánlatkérő szervek nem több, mint három évet írhatnak elő, és elfogadhatnak 
három évnél régebbi tapasztalatot. 
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tüntesse fel az összegeket, a dátumokat és a 
közületi vagy magánMegbízóket48: 

2) A gazdasági szereplő a következő 
szakembereket vagy műszaki 
szervezeteket49 veheti igénybe, különös 
tekintettel a minőség-ellenőrzésért felelős 
szakemberekre vagy szervezetekre: 

Építési beruházásra vonatkozó 
közbeszerzési szerződések esetében a 
gazdasági szereplő a következő 
szakembereket vagy műszaki szervezeteket 
veheti igénybe a munka elvégzéséhez: 

[……] 
 
 
[……] 

3) A gazdasági szereplő a minőség 
biztosítása érdekében a következő 
műszaki hátteret veszi igénybe, valamint 
tanulmányi és kutatási létesítményei a 
következők:  

[……] 

4) A gazdasági szereplő a következő 
ellátásilánc-irányítási és ellenőrzési 
rendszereket tudja alkalmazni a szerződés 
teljesítése során: 

[……] 

5) Összetett leszállítandó termékek vagy 
teljesítendő szolgáltatások, vagy – 
rendkívüli esetben – különleges célra 
szolgáló termékek vagy szolgáltatások 
esetében: 

A gazdasági szereplő lehetővé teszi 
termelési vagy műszaki kapacitásaira, és 
amennyiben szükséges, a rendelkezésére 
álló tanulmányi és kutatási eszközökre és 
minőségellenőrzési intézkedéseire 
vonatkozó vizsgálatok50 elvégzését. 

 
 
 
[] Igen [] Nem 

6) A következő iskolai végzettséggel és 
szakképzettséggel rendelkeznek: 

a) A szolgáltató vagy maga a vállalkozó, 

 
 
a) [……] 
 

                                                           
48 Vagyis minden megrendelőt fel kell sorolni, és a listának tartalmaznia kell mind a 
közületi, mind pedig a magánmegrendelőket az érintett szállítások vagy szolgáltatások 
tekintetében. 
49 Azon szakemberekre és műszaki szervezetekre vonatkozóan, akiket/amelyeket nem 
közvetlenül a gazdasági szereplő vállalkozása alkalmaz, ám akik/amelyek kapacitását a 
gazdasági szereplő igénybe veszi, a II. rész C. szakaszában meghatározottak szerint, külön-
külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot kell kitölteni. 
50 A vizsgálatot az ajánlatkérő szerv vagy – amennyiben az utóbbi ezt jóváhagyja – 
nevében a szállító/szolgáltató székhelye szerinti ország egy erre illetékes hivatalos szerve 
végezheti el. 
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és/vagy (a vonatkozó hirdetményben vagy a 
közbeszerzési dokumentumokban foglalt 
követelményektől függően) 

b) Annak vezetői személyzete: 

 
 
b) [……] 

7) A gazdasági szereplő a következő 
környezetvédelmi intézkedéseket tudja 
alkalmazni a szerződés teljesítése során: 

[……] 

8) A gazdasági szereplő éves átlagos 
statisztikai állományi-létszáma és vezetői 
létszáma az utolsó három évre vonatkozóan 
a következő volt: 

Év, éves átlagos statisztikai állományi-létszám: 
[……],[……], 
[……],[……], 
[……],[……], 
Év, vezetői létszám: 
[……],[……], 
[……],[……], 
[……],[……] 

9) A következő eszközök, berendezések 
vagy műszaki felszerelések fognak a 
gazdasági szereplő rendelkezésére állni a 
szerződés teljesítéséhez: 

[……] 

10) A gazdasági szereplő a szerződés 
következő részére (azaz százalékára) 
nézve kíván esetleg harmadik féllel 
szerződést kötni51:  

[……] 

11) Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési 
szerződés esetében: 

A gazdasági szereplő szállítani fogja a 
leszállítandó termékekre vonatkozó 
mintákat, leírásokat vagy fényképeket, 
amelyeket nem kell hitelességi 
tanúsítványnak kísérnie; 

Adott esetben a gazdasági szereplő továbbá 
kijelenti, hogy rendelkezésre fogja bocsátani 
az előírt hitelességi igazolásokat. 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat: 

 
[] Igen [] Nem 

 
 
 
[] Igen [] Nem 

 
 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 
dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
[……][……][……] 

12) Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési 
szerződés esetében: 

Rendelkezésre tudja-e bocsátani a gazdasági 

 
[] Igen [] Nem 
 
 

                                                           
51 Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a gazdasági szereplő úgy határozott, hogy a 
szerződés egy részére alvállalkozói szerződést köt, és az alvállalkozó kapacitásait igénybe veszi 
annak a résznek a teljesítéséhez, akkor kérjük, hogy mindegyik ilyen alvállalkozóra nézve külön 
egységes európai közbeszerzési dokumentumot töltsön ki, lásd a fenti II. rész C. szakaszát. 
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szereplő a vonatkozó hirdetményben vagy a 
közbeszerzési dokumentumokban foglalt, a 
hatáskörrel rendelkezőként elismert 
hivatalos minőségellenőrző intézetek vagy 
hivatalok által kiállított bizonyítványokat, 
amelyek műszaki leírásokra vagy 
szabványokra való egyértelmű hivatkozással 
igazolják a termékek megfelelőségét? 

Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg 
ennek okát, és azt, hogy milyen egyéb 
bizonyítási eszközök bocsáthatók 
rendelkezésre: 
Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat: 

 
 
 
 
 
 
[…] 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 
dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
[……][……][……] 

 

D: M INŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZEREK ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VEZETÉSI SZABVÁNY OK  

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben 
a minőségbiztosítási rendszereket és/vagy környezetvédelmi vezetési szabványokat az 
ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a 
hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban. 

Minőségbiztosítási rendszerek és 
környezetvédelmi vezetési szabványok 

Válasz: 

Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő olyan, 
független testület által kiállított igazolást, 
amely tanúsítja, hogy a gazdasági szereplő 
egyes meghatározott minőségbiztosítási 
szabványoknak megfelel, ideértve a 
fogyatékossággal élők számára biztosított 
hozzáférésére vonatkozó szabványokat is? 

Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg 
ennek okát, valamint azt, hogy milyen egyéb 
bizonyítási eszközök bocsáthatók 
rendelkezésre a minőségbiztosítási rendszert 
ill etően: 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat: 

[] Igen [] Nem 

 
 
 
 
[……] [……]  

 
 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy 
testület, a dokumentáció pontos hivatkozási 
adatai): [……][……][……] 

Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő olyan, 
független testület által kiállított igazolást, 
amely tanúsítja, hogy a gazdasági szereplő az 
előírt környezetvédelmi vezetési 
rendszereknek vagy szabványoknak 
megfelel? 

Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg 

[] Igen [] Nem 

 
 
 
 
[……] [……]  
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ennek okát, valamint azt, hogy milyen egyéb 
bizonyítási eszközök bocsáthatók 
rendelkezésre a környezetvédelmi vezetési 
rendszereket vagy szabványokat illetően: 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat: 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy 
testület, a dokumentáció pontos hivatkozási 
adatai): [……][……][……] 

 

V. rész: Az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának csökkentése 

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, ha az 
ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő meghatározta az ajánlattételre vagy a 
párbeszédben való részvételre felhívandó részvételre jelentkezők számának csökkentésére 
alkalmazandó objektív és megkülönböztetés mentes szempontokat vagy szabályokat. Ez az 
információ, amelyhez kapcsolódhatnak a tanúsítványokra és egyéb igazolásokra (és azok 
típusára) vonatkozó követelmények, ha vannak ilyenek, a vonatkozó hirdetményben vagy a 
hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban található. 
Csak meghívásos eljárás, tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd és innovációs partnerség 
esetében: 

A gazdasági szereplő kijelenti a következőket: 

A számok csökkentése Válasz: 

A gazdasági szereplő a következő módon felel 
meg a részvételre jelentkezők számának 
csökkentésére alkalmazandó objektív és 
megkülönböztetésmentes szempontoknak vagy 
szabályoknak: 

Amennyiben bizonyos tanúsítványok vagy 
egyéb igazolások szükségesek, kérjük, tüntesse 
fel mindegyikre nézve, hogy a gazdasági 
szereplő rendelkezik-e a megkívánt 
dokumentumokkal: 

 

Ha e tanúsítványok vagy egyéb igazolások 
valamelyike elektronikus formában 
rendelkezésre áll52, kérjük, hogy mindegyikre 
nézve adja meg a következő információkat: 

[….] 
 
 
[] Igen [] Nem53 

 
 
 
 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy 
testület, a dokumentáció pontos hivatkozási 
adatai): [……][……][……]54 

 

VI. rész: Záró nyilatkozat 

Alulírott(ak) a hamis nyilatkozat következményeinek teljes tudatában kijelenti(k), hogy a fenti 
II–V. részben megadott információk pontosak és helytállóak. 

                                                           
52 Kérjük, egyértelműen adja meg, melyik elemre vonatkozik a válasz. 
53 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
54 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
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Alulírott(ak) kijelenti(k), hogy a hivatkozott tanúsítványokat és egyéb igazolásokat kérésre 
képes(ek) lesz(nek) késedelem nélkül rendelkezésre bocsátani, kivéve amennyiben: 

a) Az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek lehetősége van arra, hogy egy 
bármely tagállamban lévő, ingyenesen hozzáférhető nemzeti adatbázisba belépve közvetlenül 
hozzájusson a kiegészítő iratokhoz55, vagy 

b) Legkésőbb 2018. október 18-án56 az ajánlatkérő szervezetnek vagy a közszolgáltató 
ajánlatkérőnek már birtokában van az érintett dokumentáció. 

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

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

   

  (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 
meghatalmazott képviselő aláírása) 

   

 
 

                                                           
55 Feltéve, hogy a gazdasági szereplő megadta a szükséges információt (internetcím, a kibocsátó 
hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai), amely ezt lehetővé teszi az ajánlatkérő 
szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára. Amennyiben szükséges, ehhez csatolni kell a 
hozzáférésre vonatkozó jóváhagyást.  
56 A 2014/24/EU irányelv 59. cikke (5) bekezdése második albekezdésének nemzeti végrehajtásától 
függően. 
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5. számú melléklet 

NYILATKOZAT 

a kizáró okok vonatkozásában 

Alulírott …………………………………………………………………, mint a(z) 
……………….………………….............................................................. (székhely: 
………...................................…….......................................) ajánlattevő szervezet cégjegyzésre 
jogosult képviselője a „A doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 43/2011. (III.23.) 
Korm. rendeletben (továbbiakban: Rendelet) meghatározott nemzeti doppingellenes szervezet 
(továbbiakban: HUNADO) feladatainak teljes körű ellátása közhasznú szerződés keretében.” 
tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot teszem a kizáró okok 
vonatkozásában: 

I. 

Cégünk, mint ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) és 
Kbt. 63. (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót/alvállalkozókat, 
illetve nem vesz igénybe a fenti kizáró okok hatálya aláeső az alkalmasság igazolására igénybe 
vett más szervezetet/szervezeteket. 

II. 

Alulírott ajánlattevő nyilatkozom, hogy cégemet57 

- szabályozott tőzsdén jegyzik / szabályozott tőzsdén nem jegyzik. 

 

Amennyiben a céget szabályozott tőzsdén nem jegyzik, úgy58 

- az alábbiakat nyilatkozom a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről 
és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint definiált 
valamennyi tényleges tulajdonosról59: 

                                                           
57 Megfelelő válasz aláhúzandó! 
58 Megfelelő válasz aláhúzandó! 

59 A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) 
pontja  szerint tényleges tulajdonos:  

ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - 
közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy személyes 
joga szerint jogképes szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal 
egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, 

rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2 § (4) 
bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik, 

rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, 

rd) alapítványok esetében az a természetes személy, 

1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már 
meghatározták, 

2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy 

3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább 
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neve: ____________________, állandó lakóhelye: ____________________60 

vagy 

- az alábbiakat nyilatkozom, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § ra)-rb) 
pontja szerinti természetes személy hiányában az re) pont szerinti tényleges tulajdonos a 
jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet vezető tisztségviselője(i), 
aki(k)nek nevét és állandó lakóhelyét az alábbiakban adjuk meg: 

vezető tisztségviselő:61_______________ , állandó lakóhelye: 
____________________62 

  

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

   

  (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 
meghatalmazott képviselő aláírása) 

   

                                                                                                                                                                          
huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá 

re) az ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet vezető tisztségviselője; 

60 Szükség esetén bővíthető! 
61az ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet vezető tisztségviselője 
62 Szükség esetén bővíthető! 
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REGISZTRÁCIÓS ADATLAP ÉS NYILATKOZAT 

 

Magyar Olimpiai Bizottság ajánlatkérő  

 

Eljárás tárgya: „A doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 43/2011. (III.23.) Korm. 
rendeletben (továbbiakban: Rendelet) meghatározott nemzeti doppingellenes szervezet 
(továbbiakban: HUNADO) feladatainak teljes körű ellátása közhasznú szerződés keretében.” 

 

KÉ 26808/2015. 

 

 

Ajánlattevő neve: 

 

Ajánlattevő email: 

 

Ajánlattevő fax: 

 

Ajánlattevő kapcsolattartójának neve: 

 

Kapcsolattartó elérhetősége (telefon, email): 

 

Alulírott …………………………………………………………………, mint a(z) 
……………….………………….............................................................. (székhely: 
………...................................…….......................................) ajánlattevő szervezet cégjegyzésre 
jogosult képviselője a „A doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 43/2011. (III.23.) 
Korm. rendeletben (továbbiakban: Rendelet) meghatározott nemzeti doppingellenes szervezet 
(továbbiakban: HUNADO) feladatainak teljes körű ellátása közhasznú szerződés keretében.” 
tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során nyilatkozom, hogy az ajánlatkérő által a gazdasági 
szereplők számára elektronikus úton korlátlanul és teljes körűen, térítésmentesen 
hozzáférhetővé tett közbeszerzési dokumentumokat letöltöttem.  

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

   

  (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 
meghatalmazott képviselő aláírása) 

   

 


