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I.
II.
III.
IV.
VI.
Magyarország-Budapest: Orvosi vénytömb
2018/S 011-020340
Ajánlati/részvételi felhívás
Árubeszerzés
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1)Név és címek
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
AK16195
Váci út 73/A.
Budapest
1139
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Beleznai Gábor főosztályvezető
Telefon: +36 12982509
E-mail: kozbeszerzes@neak.gov.hu
Fax: +36 12982463
NUTS-kód: HU110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.neak.gov.hu
A felhasználói oldal címe:
http://www.neak.gov.hu/felso_menu/rolunk/kozerdeku_adatok/kozbeszerzesi_informaciok/kozbesz
erzesi_eljarasok/2018_unios/orvosi_veny_nyilt.html
I.2)Közös közbeszerzés
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető
a következő címen:
http://www.neak.gov.hu/felso_menu/rolunk/kozerdeku_adatok/kozbeszerzesi_informaciok/kozbesz
erzesi_eljarasok/2018_unios/orvosi_veny_nyilt.html
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Nemzeti
Egészségbiztosítási
Alapkezelő
Közbeszerzési
és
Beszerzési
Főosztály
AK16195
Váci út 73/A. I/174 iroda
Budapest

4

F042/35-23/2017.
1139
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Beleznai Gábor főosztályvezető
Telefon: +36 12982509
E-mail: kozbeszerzes@neak.gov.hu
Fax: +36 12982463
NUTS-kód: HU110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.neak.gov.hu
A felhasználói oldal címe:
http://www.neak.gov.hu/felso_menu/rolunk/kozerdeku_adatok/kozbeszerzesi_informaciok/kozbesz
erzesi_eljarasok/2017_unios/orvosi_veny_nyilt.html
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Egészségügy
II. szakasz: Tárgy
II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:
Orvosi vények 2019. december 31-ig terjedő időszakra szóló közbeszerzése keretmegállapodásos
eljárás keretében
Hivatkozási szám: F042/35-10/2017
II.1.2)Fő CPV-kód
22814000
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:
Orvosi vények 2019. december 31-ig terjedő időszakra szóló közbeszerzése keretmegállapodásos
eljárás keretében: legfeljebb 576 000 000 db.
II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
22814000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11
NUTS-kód: HU1
NUTS-kód: HU2
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NUTS-kód: HU3
NUTS-kód: HUZ
A teljesítés fő helyszíne:
A teljesítés fő helyszíne: Magyarország teljes területe, az orvosok megrendelései szerint.
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:
Orvosi vények 2019. december 31-ig terjedő időszakra szóló közbeszerzése keretmegállapodásos
eljárás keretében:
Legfeljebb 576 000 000 db.
Az orvosi vény (a továbbiakban: vény) orvos-specifikus (vagy megszemélyesítés nélküli ún. biankó
vény), vonalkóddal is megjelölt, egyedileg, naptári éven belül folyamatosan sorszámozott, hamisítás
elleni védelemmel ellátott formanyomtatvány, amelyet elsősorban támogatással történő
rendelvényezésre biztosít a NEAK az erre jogosult orvosoknak. Ajánlatkérő ezen eljárás
eredményeként legyártásra kerülő vények hátoldalára tájékoztatót kíván elhelyezni.
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5) bek. alapján legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját
választja, mert az Ajánlatkérő igényeinek a közbeszerzési dokumentumokban teljes részletességgel
és konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő orvosi vény
nyomtatvány felel csak meg kizárólagosan, és semmi más. Ezért a gazdaságilag legelőnyösebb
ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár
értékelése szolgálja, más értékelési szempont választására nincs lehetőség.
A Keretmegállapodás alapján megkötendő egyedi a szerződés(ek)ben a teljesítési biztosíték összege
az egyes egyedi szerződés(ek) nettó ellenértékének 1 %-a, de legfeljebb 10 000 000 (tízmillió)
forint.
A teljesítési biztosítékot az Eladónak az egyedi szerződés hatálybalépésekor kell az ott rögzített
mértékben a Vevő rendelkezésére bocsátania.
II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 21
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A keretmegállapodás mindenben
változatlan szerződéses feltételekkel legfeljebb egy alkalommal 12 hónapra meghosszabbítható.
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2.6) pontban a becsült érték nem szerepel, azt Ajánlatkérő nem kívánja megadni!
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Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (6) bek. a) pontja szerint, a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési
szempontját választja. A műszaki leírásban olyan, minden részletre kiterjedő műszaki
követelményrendszert fogalmazunk meg, amely nem tesz lehetővé eltérő megoldást.
Ajánlatkérő nem alkalmazza a 75. § (2) e) pontban foglaltakat.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység
végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó
előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az
eljárásban nem lehet Ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében
meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik.
A kizáró okok igazolásának módja és folyamata:
A kizáró okok igazolásának módja tekintetében irányadóak: a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdése, a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. §-a és 3. §-a valamint a 4. § bekezdése.
A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra közbeszerzési eljárás
ajánlattételi szakaszában az Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a 321/2015. (X. 30.) Kr. 8-16. §aiban meghatározottak szerint kell igazolni.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) pontjai tekintetében az igazolás módja: a Kr. 8. § i)
pont ib) és ic) alpontjaiban, valamint a 10. § g) pont gb) és gc) alpontjaiban foglaltak szerint.
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) nyilatkoznia kell továbbá a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján,
hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok
hatálya alá eső alvállalkozót.
KR. 1. § (7) A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés
megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig,
ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező
bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül
vélelmezi.
KR 4. § (3) Ha az érintett gazdasági szereplő a Kbt. 62. § (1) bekezdés a), c)-e), g)-q) pontja, a Kbt.
62. § (2) bekezdése, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdése alapján kizáró ok hatálya alá esik, azonban
olyan intézkedéseket hozott, amelyek a Kbt. 64. §-a alapján igazolják megbízhatóságát, és ezt a
Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti végleges, vagy
közigazgatási per esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozatával igazolni
tudja, köteles mind a kizáró ok fennállását, mind a megtett intézkedések rövid leírását feltüntetni a
formanyomtatványon. A formanyomtatványhoz a Hatóság Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti
végleges, vagy közigazgatási per esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős
határozatát is csatolni kell.
Egyéb feltételek:
A Kbt. 74. § (1) bekezdése értelmében: Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az
ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró
okok [62. §] hatálya alá tartozik; illetőleg akinek a részéről a kizáró ok az eljárás során következett
be; figyelemmel a Kbt. 64. §-ában foglaltakra.
Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (4)-(5) alapján előírja, hogy az eljárás ajánlattételi szakaszában az
Ajánlattevő tájékozódjon a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről,
amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.
III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
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P1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) és a 19. § (1)
c) pontja alapján ajánlattevő (közös ajánlattevő) nyilatkozata az előző legfeljebb a jelen felhívás
feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés
tárgyából származó (hamisítás elleni védelemmel ellátott, sorszámozott nyomtatványok
szállításából/adásvételből származó) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló adott esetben az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt - nyilatkozattal, attól
függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az
adatok rendelkezésre állnak.
Az alkalmasság igazolása tekintetében a fenti hivatkozott szabályokon túl, irányadók a Kbt. 65. §
(6)-(8) bekezdései, a Kbt. 67. § (1), a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) c) pontjában és az
(5) bekezdésében előírtak, valamint a Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontjában és a Kr. 19. § (7)
bekezdésében foglaltak.
A gazdasági-pénzügyi alkalmasság esetén a kapacitásra támaszkodás igazolására a Kbt. 65. § (7)-(8)
alapján kerülhet sor figyelembe véve a Ptk. 6:419. §-ban foglaltakat.
Ajánlatkérő a KR. 2. § (5) bek. alapján tájékoztatja az ajánlattevőket (közös ajánlattevőket), hogy az
egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványában megjelölten az alkalmassági
követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát
(IV. rész: „alfa” pontja), azaz az alkalmassági követelményekre vonatkozó részt nem kell a
formanyomtatványban kitölteni.
A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra az alkalmasság igazolása a közbeszerzési eljárás
ajánlattételi szakaszában a Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja szerint történik. A Kbt. 47. § (2)
bekezdése alapján a dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók!
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P1. Alkalmatlan ajánlattevő (vagy közös ajánlattevő), amennyiben (együttesen) a jelen felhívás
feladását megelőző három, mérlegforduló-nappal lezárt üzleti év összességében nem rendelkezik
legalább, az általános forgalmi adó nélkül számított nettó 100 millió forint, hamisítás elleni
védelemmel ellátott, sorszámozott nyomtatványok szállításából/adásvételből származó nettó
árbevétellel.
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
M1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) és a 21. § (1)
a) és az (1a) a) pontjai, a 21/A. §, a 22. § (1)-(2) és (4) bekezdései alapján ajánlattevő (közös
ajánlattevő) nyilatkozata a jelen felhívás feladását megelőző legfeljebb három évben (36 hónapban)
befejezett, de legfeljebb hat éven (72 hónapon) belül megkezdett legjelentősebb, a közbeszerzés
tárgya (hamisítás elleni védelemmel ellátott, sorszámozott nyomtatványok) szerinti
szállításainak/adásvételeinek ismertetéséről. A KR. 22. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti
igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a referenciát igazoló
személy neve, elérhetősége (telefon, e-mail cím)a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja), a
szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, valamint mennyisége továbbá nyilatkozni kell arról,
hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A műszaki, illetve szakmai alkalmasság esetén a kapacitásra támaszkodás igazolására a Kbt. 65 §
(6)-(7) bekezdései alapján kerülhet sor. Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők
bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük
fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a
szervezetet, és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével, azon
alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő
(közös ajánlattevő) ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban
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a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívásra az alkalmasság igazolása a közbeszerzési eljárás
ajánlattételi szakaszában a 21. § (1) a) és az (1a) a) pontjai, a 21/A. §, a 22. § (1)-(2) és (4)
bekezdései alapján történik.
A dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdése szerint egyszerű másolati formában benyújthatók.
Ajánlatkérő a Kr. 2. § (5) bekezdésében foglaltak alapján tájékoztatja ajánlattevőket (közös
ajánlattevőket), hogy az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványában
megjelölten az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági
szereplő egyszerű nyilatkozatát (IV. rész: „alfa” pontjában), azaz az alkalmassági követelményekre
vonatkozó részt nem kell a formanyomtatványban kitölteni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M1. Alkalmatlan ajánlattevő (vagy közös ajánlattevő), amennyiben (együttesen) összességében nem
rendelkezik a jelen felhívás feladását megelőző három évben (36 hónapban) befejezett, de
legfeljebb hat éven (72 hónapon) belül megkezdett, legalább egy, összességében legalább 100 millió
db, hamisítás elleni védelemmel ellátott, sorszámozott nyomtatvány mennyiség
szállítására/adásvételére vonatkozó teljesített szerződéssel.
III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Fő finanszírozási, fizetési feltételek: a Kbt. 135. § (1), (5)-(6), a Ptk. 6:130. § és a Ptk. 6:155. §
szerint. 2011. évi CXCVI. tv. 3. §.
Kifizetés: a tárgyidőszaki kiszállított vények darabszáma alapján igazolt teljesítés szerint, a
teljesítésigazolással felszerelt számla elfogadását követő 30 napon belül átutalással.
Keretmegállapodást (továbbiakban: KM) biztosító mellékkötelezettségek: késedelmes, hibás
teljesítés, illetve nem teljesítés esetére kötbérfizetési kötelezettség, a Ptk. 6:186. § (1)-ben
foglaltakra figyelemmel. Késedelmi/hibás teljesítési kötbér maximum elérése: azonnali hatályú
felmondás, meghiúsulási kötbér érvényesítése. Ptk. 6:187. § (1)-(2).
Felmondás, elállás: Kbt. 143. § (1)-(3); Kbt. 104.§(7). A közbeszerzési dokumentumokban
részletezettek szerint. A részletes fizetési feltételeket, a KM-t biztosító mellékkötelezettségeket és a
közvetlen megrendelés teljesítésének részletszabályait a KM tervezete tartalmazza.
III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
IV. szakasz: Eljárás
IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos
versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

eljárás

vagy

a
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IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 21/02/2018
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő
megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 21/02/2018
Helyi idő: 10:00
Hely:
Hely: Ajánlatkérő székhelyén, 1139 Budapest, Váci út 73/A., II. em. 246. számú tárgyalóban.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 68.§ (3) szerinti személyek lehetnek jelen. A bontásról jegyzőkönyv készül, amely 5 napon
belül megküldésre kerül az ajánlattevőknek. Az ajánlatok felbontásakor ismertetésre kerül az
ajánlattevők neve, címe (székhelye, lakóhelye), és az értékelési szempont alapján értékelésre kerülő
ellenértékek a Kbt. 69.§ (4) szerint.
A késve érkezett ajánlat benyújtásáról is jegyzőkönyv készül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:
Keretmegállapodás (továbbiakban „KM”) a Kbt. 105. § (2) c) szerint;
Kbt. II. fejezet szerinti nyílt eljárás;
Hiánypótlás: Kbt. 71. §, 71. § (5)-(6) szerint;
Kieg. tájék: Kbt. 56. § szerint a kozbeszerzes@neak.gov.hu címen (legalább fokozott biztonságú
elektr. aláírással) vagy faxon a +36(1)2982463 számon.
Az ajánlatba (a továbbiakban:”A”) csatolandó: Kbt. 66. § (4), Kbt. 68. § (5) szerinti felolvasólap!
Dokumentum benyújtás: Kbt. 47. § (2), KR. 3-4. § (1), 8-16. § szerint!
Az „A”-t Kbt. 68. § (2) szerinti 1 eredeti pld.-ban és 2 pld. el. formában is be kell nyújt.;
A KR. 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési elj. esetében csatolni kell a cégbír-hoz
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és a cégbír. megküldött igazolását a beérkezéséről.
AK az alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest az AF III.1.2., III.1.3.
pontjában szigorúbban határozta meg.
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AK a közbeszerzési dokumentumokat („KD”) teljes terjedelmében elektronikusan, térítésmentesen
a honlapján teszi közzé. AK előírja, hogy az ajánlattételi határidő lejártáig a KD-okat legalább egy
ajánlattevőnek v. megnev. alváll.-nak elektr.úton el kell érnie.
A hiánytalanul kitöltött regisztrációs adatlapot ajánlattevő a KD-ok honlapról tört. letöltését köv.
küldje meg AK részére a kozbeszerzes@neak.gov.hu címre (legalább fokozott biztonságú
elektronikus aláírással ellátva), vagy faxon a +36 12982463 számra. A Regisztrációs Adatlap (a
továbbiakban: RA) megküldése AK részére az ajánlattétel feltétele. AK a RA
a kozbeszerzes@neak.gov.hu címre tört. beérk.-ről visszaig.-t küld a RA-n megjelölt kapcsolattartó
részére.
Az ajánlat benyújtásának a címe: NEAK Közbeszerzési Főosztály, 1139 Budapest, Váci út 73/A., I.
em. 174. iroda.
Az „A” bontásának ideje, helye a IV.2.2. pont szerinti időben, NEAK székhelyén a 246.tárgyalóban.
A jelenlétre jogosultak: Kbt. 68. § (1)-(6) szerint. Az „A” benyújtásának és bontásának helye nem
egyezik meg!
Becsült érték: a Kbt. 19. § (2)-(3) szer., figy: Kbt. 28. § (2).
Az egyedüli ért.-i szempont Kbt. 76. § (6) a) szerinti legalacsonyabb nettó ár.
Nyertes Ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt a tulajdonosi szerkezetét AK
(Vevő) számára megismerhetővé teszi.
AK a Kbt. 69. § (11) szerint ellenőriz!
Kbt. 73. § (4)-(5) szerint a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Kbt. 73. § (1) e) alapján az
„A” érvénytelen, ha nem felel meg a fent előírtaknak!
AK nem írja elő ajánlati biztosíték benyújtását.
AK a Kbt. 143. § (2)-(3) szerinti ügyletekről ajánlattevőt haladéktalanul értesíti.
„FAKSZ”: Mészáros Róbert (00819.).
Kbt. 35. § (8)-(9): AK a szerz. telj. érdekében nem teszi lehetővé, nem köv. meg gazdálkodó szerv.
létrehozását.
A Kbt. 62. § (1)-(2) kizáró okok igazolása a 321/2015.(X.30.) Kr. 8-16. § szt.
AK nem alkalmazza a 75. § (2) e) pontban foglaltakat.
Az eljárásban rész-ajánlattétel kizárt, mert a beszerzés tárgya nem teszi lehetővé több, műszakilag
egymástól elkülöníthető rész meghatározását.
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3)
bekezdése szerint.
VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől
szerezhető be
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
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Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
15/01/2018
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II.
ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE
Alapvető Információk

1.

Az ajánlatot a közbeszerzési dokumentumok
figyelembevételével kell kidolgozni, illetőleg összeállítani.

V.

fejezetében

meghatározottak

2.

Az ajánlattételi határidő, mely azonos az ajánlatok felbontásának időpontjával:
2018/02/21 időpont: 10:00 óra
Az ajánlat benyújtásának címe:
Nemzeti Egészségbiztosítási alapkezelő
Közbeszerzési és Beszerzési Főosztály
1139 Budapest, Váci út 73/A., I. em. 174. számú iroda.
Az ajánlatok – személyesen történő beadás esetén – munkanapokon 9:00 – 16:00 óráig, pénteken
9:00 – 13:30 óráig adhatók le, az ajánlattételi határidő lejárta napján 9:00 órától az ajánlattételi
határidő lejártáig. Az ajánlat személyes benyújtása esetén nem szükséges előzetes egyeztetés.
Ajánlatkérő az ajánlat átvételéről átvételi elismervényt ad. Postai úton történő benyújtás esetén az
ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártáig a NEAK Közbeszerzési és Beszerzési Főosztály, 1139
Budapest, Váci út 73/A., I. em. 174. iroda címre be kell érkeznie, az ezzel kapcsolatos kockázatot
Ajánlattevő (közös ajánlattevő) viseli. Az ajánlattételi határidő lejárta után benyújtott ajánlatra a
Kbt. 68. § (6) bekezdésben leírtak az irányadók.
Ajánlatkérő – figyelemmel a Kbt. 68. § (1) bekezdésében foglaltakra – felhívja Ajánlattevők
figyelmét, hogy az ajánlatok benyújtásának helye nem azonos az ajánlatok felbontásának
helyszínével!

3.

Az ajánlatok felbontásának helye:
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
Közbeszerzési és Beszerzési Főosztály
1139 Budapest, Váci út 73/A., II. em. 246. számú tárgyaló.

4.

Az eljárás eredményét tartalmazó Összegezés megküldésének tervezett időpontja:
2018/03/14.

5.

A közbeszerzési dokumentumokhoz való hozzáférés feltételei:
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat teljes terjedelmében elektronikusan,
térítésmentesen a
http://www.neak.gov.hu/felso_menu/rolunk/kozerdeku_adatok/kozbeszerzesi_informaciok/kozbe
szerzesi_eljarasok/2017_unios/orvosi_veny_nyilt.html
honlapon közvetlenül hozzáférhetővé teszi az Ajánlattevők részére a Kbt. 39. § (1) bekezdése és a
Kbt. 57. § (1) bekezdése alapján.
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A Kbt. 57. (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattételi határidő lejártáig a
közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy Ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban
megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie.
A hiánytalanul kitöltött Regisztrációs Adatlapot Ajánlattevő a közbeszerzési dokumentumok
honlapról történő letöltését követően küldje meg Ajánlatkérő részére a kozbeszerzes@neak.gov.hu
címre (legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátva), vagy faxon a +36(1)298-2463as számra. Amennyiben nem legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott a
beérkező e-mail, úgy Ajánlatkérő kéri az egyidejű, faxon történő megküldést is a +36(1)298-2463as számra! Ez esetben, illetve bármilyen eltérés esetén a +36(1)298-2463-as faxszámra
megküldött dokumentum tartalma az irányadó! A Regisztrációs Adatlap megküldése Ajánlatkérő
részére az ajánlattétel feltétele. Ajánlatkérő a Regisztrációs Adatlap a kozbeszerzes@neak.gov.hu
címre, illetőleg a +36(1)298-2463-as fax számra történő beérkezéséről visszaigazolást küld a
Regisztrációs Adatlapon megjelölt kapcsolattartó részére. A Regisztrációs Adatlap megküldésének
elmaradásából származó esetleges hátrányos következményekért minden felelősség az Ajánlattevőt
terheli!
Útmutatás az Ajánlattevők részére

1.

Pénzforrások, szerződéskötési engedély
Az Ajánlatkérő kijelenti, hogy a közbeszerzési dokumentumok szerinti szerződés megkötésére
vonatkozó jogosultsággal rendelkezik; a beszerzés finanszírozásához szükséges (HUF) fedezet
rendelkezésre állását biztosítja.

2.

Az ajánlattétel költségei
Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget (HUF) az
Ajánlattevőnek kell viselnie. Az Ajánlatkérő semmilyen módon nem tehető felelőssé vagy
kötelezetté ezekkel a költségekkel kapcsolatban, az eljárás lefolytatásának eredményétől
függetlenül.

3.
3.1.

Közbeszerzési Dokumentáció
A közbeszerzési dokumentumokban bekért információk benyújtásáért az Ajánlattevő felel,
nem kielégítő információk következménye az ajánlat érvénytelenné nyilvánítása lehet, hamis
adatok esetén az Ajánlattevő kizárására kerül sor.

3.2.

Az ajánlatot javasoljuk a közbeszerzési dokumentumok V. fejezet, AD. 1. sz. mellékletében
meghatározott sorrendben összeállítani.

4.

Kiegészítő tájékoztatás
Bármely gazdasági szereplő – a megfelelő ajánlattétel érdekében – a közbeszerzési
dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban – a kozbeszerzes@neak.gov.hu címen
(legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátva), vagy faxon a +36(1)298-2463-as
számon – kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az Ajánlatkérőtől. Amennyiben nem legalább
fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott a beérkező e-mail, úgy Ajánlatkérő kéri az
egyidejű, faxon történő megküldést is a +36(1)298-2463-as számra! Ez esetben, illetve bármilyen
eltérés esetén a +36(1)298-2463-as faxszámra megküldött dokumentum tartalma az irányadó!
A kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb 6 nappal kell megadni a
Kbt. 56. §. (2) bekezdés alapján.
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Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet a válaszadási határidőt megelőző, 4. napnál később
nyújtották be, a kiegészítő tájékoztatást, a Kbt. 56. §. (3) bekezdés alapján az ajánlatkérőnek nem
kötelező megadnia.

A Kbt. 56. § (4) szerint: Ha a tájékoztatást az ajánlatkérő nem tudja a (2) bekezdés szerinti
határidőben megadni, vagy a kiegészítő tájékoztatással egyidejűleg a közbeszerzési
dokumentumokat módosítja, az 52. § (4) és (5) bekezdése szerint kell eljárni.
Az ajánlatkérő köteles meghosszabbítani az ajánlattételi vagy részvételi határidőt,
a) ha a kiegészítő tájékoztatást, annak ellenére, hogy azt a gazdasági szereplő az 56. §-ban
meghatározottak szerint időben kérte, nem tudja az előírt határidőben [56. § (2) bekezdés] teljesíteni,
vagy
b) ha a közbeszerzési dokumentumokat módosítja.

5.

Az ajánlat elkészítése, pénzneme

Az ajánlattétel nyelve: magyar (HU). Az ajánlathoz és az eljáráshoz kapcsolódó összes levelezést és
egyéb anyagokat magyar nyelven kell elkészíteni. A becsatolt idegen nyelvű dokumentumok
magyar nyelvű felelős fordításait az ajánlatnak tartalmaznia kell. Ajánlatkérő nem írja elő
hitelesített fordítás csatolását. Elegendő az aláírásra jogosult nyilatkozata arról, hogy a fordítás
megegyezik az eredeti dokumentumban foglaltakkal.
Az ajánlat pénzneme: Magyar forint (HUF). A különböző devizák forintra történő átszámításával
összefüggésben az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank
által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni, referenciák tekintetében a teljesítés
időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban
megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses
dokumentum mögé kell csatolni.
6.

Az ajánlatok benyújtása, lezárása és jelölése

6.1. Az Ajánlattevőknek az ajánlat eredeti papíralapú, valamint 2 db elektronikus példányát egy
borítékban kell lezárniuk, a borítékot megfelelő jelzéssel ellátva: „eredeti”, és „Határidő előtt nem
felbontandó”.
6.2.

A borítékot
a.) az alábbi címre kell címezni:
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
Közbeszerzési és Beszerzési Főosztály
1139 Budapest, Váci út 73/A., I. em., 174. számú iroda.
A borítékon fel kell tüntetni az eljárás megnevezését:
„Orvosi vények 2019. december 31-ig terjedő időszakra szóló közbeszerzése
keretmegállapodásos eljárás keretében”
AJÁNLAT
„Ajánlattételi módosított határidő (2018. február 21., 10:00 óra) előtt nem bontható fel!”
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b.) a borítékon fel kell tüntetni az Ajánlattevő nevét és címét.
6.3. Amennyiben a boríték nincs lezárva és megfelelő jelöléssel ellátva, az Ajánlatkérő nem vállal
felelősséget az ajánlat elirányításáért vagy idő előtti felnyitásáért.
6.4. Az Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatot 1 eredeti példányban papíralapon, és
2 példányban elektronikus formában (CD vagy DVD) is be kell nyújtania (jelszó nélkül olvasható, de
nem módosítható .pdf – vagy azzal egyenértékű kiterjesztésű – file-ban).
A fentiekkel összefüggésben az Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) cégszerűen nyilatkoznia kell,
hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott példányai a papír alapú (eredeti) példánnyal
megegyeznek és jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf – vagy azzal egyenértékű
kiterjesztésű – fájlok.
Amennyiben az egyes példányok között eltérés van az eredeti papíralapú példány az irányadó.
6.5. A Kbt. 66. § (1) bekezdése, valamint a 68. § (2) bekezdése alapján – a tárgybani
közbeszerzési eljárásban – a nem elektronikusan beadott ajánlat formai követelményei a
következők:

a) Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az
ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő
részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy
része a matricán legyen;

b) Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget
vagy számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet.
A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől
kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogadja, ha a
tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható. Az ajánlatkérő a
kismértékben hiányos számozást kiegészítheti, ha ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az
ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges;

c) Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban
szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak;

d) Az ajánlatban lévő, minden – az ajánlattevő vagy a Kbt. 65. §. (7) bekezdés szerinti szervezet
által készített – dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó
szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a
jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.

e) Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak
végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is
kézjeggyel kell ellátni.
7. Késedelmes ajánlatok
Ajánlatkérő minden olyan ajánlatot, melyet az általa előírt benyújtási határidőn túl kap meg,
érvénytelennek nyilvánít, és a közbeszerzési törvényben foglaltak alapján megőrzi.
8.

A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
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8.1. Fő finanszírozási és fizetési feltételek:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ajánlattétel, a szerződés, a kifizetés és az elszámolás pénzneme
magyar forint (HUF). A kifizetés a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2)
bekezdése szerint – a számla ajánlatkérőként szerződő fél általi kézhezvételének napját követő 30
napos határidőre – átutalással (adott esetben) havonta történik, a Kbt. 135. § (1), valamint (5)-(6)
bekezdéseiben, továbbá a Ptk. 6:155. §-ában és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
3. §-ában foglaltakra figyelemmel.
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező adásvételi
szerződéstervezetek tartalmazzák.

8.2. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi és hibás teljesítési kötbérfizetési kötelezettség a közbeszerzési dokumentumokban és a
szerződéstervezetekben foglaltak szerint.
A késedelmi kötbér mértéke a késedelmesen leszállított vények nettó ellenértéke után számítva
napi 1%, legfeljebb azonban a Keretmegállapodás hatálya alatt a Keretösszeg 20%-a. A kötbér
számítása során az első késedelmes napnak az adott megrendelési tétel megrendelésének
kézhezvételét követő 11. munkanapot kell számolni, amennyiben még nem történt meg a
vénycsomag kiszállítása, vagy a kézbesítésre tett első kísérlet. Utolsó késedelmes napnak az a
munkanap számít, amikor megtörtént a kiszállítás, vagy a kézbesítésre tett első kísérlet.
Amennyiben az egyhavi teljesítésről kiállított számlához kapcsolódó késedelmi kötbér nem éri el az
1.000,- Ft-ot, akkor a kötbért Vevő költséghatékonysági okokból nem érvényesíti.
A hibás teljesítési kötbér mértéke a hibásan leszállított (így különösen, de nem kizárólagosan a
dupla sorszámmal legyártott) vények nettó ellenértéke után számítva 20%, de legfeljebb a
Keretmegállapodás hatálya alatt a Keretösszeg 20%-a. A hibás teljesítési kötbér számításának az
alapja a NEAK illetékes Ellátási és Koordinációs Főosztályai által kiállított jegyzőkönyv a
vényazonosítók ismétlődéséről vagy egyéb hibáról. Felek megállapodnak, hogy amennyiben az
egyhavi teljesítésről kiállított számlához kapcsolódó hibás teljesítési kötbér nem éri el az 1.000,- Ftot, akkor a kötbért Vevő költséghatékonysági okokból nem érvényesíti. Tekintettel a Ptk. 6:187. §
(2) bekezdésében foglaltakra, Felek rögzítik, hogy a hibás teljesítési kötbér a szavatossági/jótállási
kötelezettség teljesítésére nyitva álló határidő eredménytelen elteltekor esedékes.
A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján a kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre,
ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést.
Ptk. 6:187. § szerint:
(1) A teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. A
késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítési kötelezettség alól.
(2) A jogosult a hibás teljesítés miatti kötbér mellett nem érvényesíthet szavatossági igényt.
(3) A jogosult a kötbér mellett érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát.
(4) A jogosult a szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését akkor is követelheti, ha
kötbérigényét nem érvényesítette.
Ajánlatkérő a késedelem 20. napjától Ajánlatkérőt elállási jog illeti meg.
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Nyertes Ajánlattevő kártérítési felelőssége körében köteles megtéríteni az NEAK valamennyi, a
szerződésszegésre visszavezethető vagyoni kárát, illetve sérelemdíját (a teljesítés során tudomására
jutott adatok és információk tekintetében vállalt teljes körű titoktartási kötelezettség
megsértésekor).
Felmondás: Kbt. 143. § (1)-(3); Ptk. 6:213. § szerint.

A Keretmegállapodás alapján megkötendő egyedi a szerződés(ek)ben a teljesítési biztosíték
összege az egyes egyedi szerződés(ek) nettó ellenértékének 1%-a, de legfeljebb 10.000.000
(tízmillió) forint.
Az Ajánlatkérő részére nyújtandó teljesítési biztosítékot a nyertes Ajánlattevőnek a szerződés
hatálybalépésekor kell az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania. A teljesítési biztosíték teljesíthető
– az Ajánlattevőként szerződő fél választása szerint – óvadékként az előírt pénzösszegnek a Nyertes
Ajánlatkérőként szerződő fél Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01743991-00000000
számú számlaszámára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által
vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított –
készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel, a Kbt. 134. §. (6) bekezdés a) pontja
alapján.
9.

További információk:

1.) Ajánlatkérő a Kbt. 71. §-ában foglaltak szerint az összes Ajánlattevő számára azonos
feltételekkel, teljes körben hiánypótlási lehetőséget biztosít, figyelemmel a Kbt. 71. § (5)-(6)
bekezdésében foglaltakra.
A Kbt. 71. § (10) szerint: Az ajánlatkérő köteles meggyőződni arról, hogy a hiánypótlás vagy a
felvilágosítás megadása az e §-ban foglaltaknak megfelel. A (3) vagy (8)-(9) bekezdés
rendelkezéseinek megsértése esetén, vagy ha a hiánypótlást, felvilágosítás megadását nem, vagy
nem az előírt határidőben teljesítették, kizárólag az eredeti ajánlati vagy részvételi jelentkezési
példányt lehet figyelembe venni az elbírálás során.
2.) Több ajánlattevő közösen is benyújthat ajánlatot. Az ajánlattevők képviseletében tett minden
nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. A közösen
benyújtott ajánlatban rögzíteni kell, hogy a szerződés aláírására az Ajánlattevők közül melyikük bír
felhatalmazással. Közös ajánlattevőknek az ajánlathoz csatolni kell az együttműködésükről szóló
megállapodást, melynek kötelező erejűen tartalmaznia kell azt, hogy a közös ajánlattevők
egyetemleges kötelezettséget vállalnak a közbeszerzési eljárással és szerződés megkötésével és
teljesítésével kapcsolatosan. Tartalmaznia kell továbbá azt, hogy a benyújtott együttműködési
megállapodás a közös ajánlattevőknek az együttműködésre vonatkozó teljes megállapodását
hiánytalanul tartalmazza, továbbá közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési
eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni.
3.) Egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtására vonatkozó információk:
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési
műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: 321/2015. (X. 30.) Kr.) 2. §-ában foglaltak alapján Ajánlatkérő a Kbt. Második Része
szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a közbeszerzési dokumentumokkal együtt
tájékoztatást nyújt az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltéséről.

18

F042/35-23/2017.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (2) szerint Az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség
teljesítésére az Európai Bizottság által erre vonatkozóan létrehozott webfelület is használható.
Ajánlatkérőnek a közbeszerzési dokumentumokban az alábbiakban megadja az elektronikus
formanyomtatvány minta elérhetőségét.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak alapján Ajánlatkérő a
nevezett formanyomtatványt a jelen közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező espdrequest.pdf és espdrequest.xml fájlok által bocsátja rendelkezésre, az alábbi linken elérhetően, az
alábbi útmutató szerint:
A formanyomtatványt a https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=hu felületen lehet kitölteni
(„gazdasági szereplő” megjelölése, „ESPD importálása” bejelölése, az espd-request.xml fájl
feltöltése, ország kiválasztása: Magyarország, a „következő” gomb megnyomását követően).
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (1) szerint az ajánlattevő az ajánlatával együtt benyújtja a
megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírt, a 4-7. §-nak és az ajánlatkérő
által a 2. §-nak megfelelően kért módon kitöltött formanyomtatványt. A gazdasági szereplő a
formanyomtatványt az Európai Bizottság által létrehozott webfelületen tölti ki, majd az így
kitöltött és aláírt dokumentumot nyújtja be az ajánlatkérőnek.
Tehát: Az on-line felületen kitöltött ESPD, on-line felületről letöltött formanyomtatványát kell
papíralapon az ajánlatba csatolni.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) Ha egy ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az előírt
alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván
megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön
formanyomtatványokat is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó
szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak,
amelyeket az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező igénybe kíván venni alkalmasságának
igazolásához.
(3) Közös ajánlattétel vagy részvételi jelentkezés esetén a közös ajánlattevők vagy részvételre
jelentkezők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.
(3a) Amennyiben az egységes európai közbeszerzési dokumentumot az ajánlatkérő a
Miniszterelnökség által üzemeltetett, egységes, elektronikus közbeszerzési rendszerben
elektronikus űrlapként bocsátja a gazdasági szereplők rendelkezésére, a közös ajánlattevők vagy
részvételre jelentkezők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot vagy részvételi jelentkezést
benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
4. § (1) Az ajánlattevő, részvételre jelentkező vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő
gazdasági szereplő a formanyomtatvány benyújtásával a következő módon igazolja előzetesen a
Kbt. 62. §-ában említett kizáró okok hiányát:
a) a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont aa)-af) alpontokra vonatkozó nyilatkozat tekintetében a
gazdasági szereplő a formanyomtatvány III. részének „A” szakaszát tölti ki,
b) a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ag) alpontra vonatkozó nyilatkozatot a gazdasági szereplő a
formanyomtatvány III. részének „D” szakaszában teszi meg,
c) a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ah) alpontjára vonatkozóan a nem Magyarországon
letelepedett gazdasági szereplő a formanyomtatvány a) és b) pontnak megfelelő kitöltésével
egyben az ah) alpontban említett személyes joga szerinti hasonló bűncselekményekről is
nyilatkozik,
d) a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány III. részének „B”
szakasza kitöltésével nyilatkozik azzal, hogy csak az egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési
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vagy társadalombiztosítási járulék tartozást és a tartozás lejártának időpontját kötelező
feltüntetni,
e) a Kbt. 62. § (1) bekezdés c), d), h)-j) és m) pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány III. része
„C” szakaszának vonatkozó pontjai kitöltésével nyilatkozik,
f) a Kbt. 62. § (1) bekezdés e)-g), k), l), p) és q) pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány III.
részének „D” szakaszában a vonatkozó pontok kitöltésével nyilatkozik,
g) a Kbt. 62. § (1) bekezdés n)-o) pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány III. része „C”
szakaszának vonatkozó pontja kitöltésével azzal, hogy ha a gazdasági szereplő bírságelengedésben
részesült, vagy az ajánlat benyújtását megelőzően a jogsértést a Gazdasági Versenyhivatalnak
bejelentette, ezt a tényt a formanyomtatványban feltünteti.
Az ajánlatkérő az ESPD szerinti nyilatkozattal egyidejűleg ellenőrzi a nyilatkozatban feltüntetett, a
Kbt. 69. § (11) bekezdés szerint elérhető adatbázisok adatait is.

Az elektronikusan a ferntiek szerint elérhető egységes európai közbeszerzési dokumentum
formanyomtatványa (a továbbiakban: formanyomtatvány) tartalmazza
a)
az I. részében megkövetelt, az eljárás azonosítását szolgáló adatokat, illetve hirdetmény
közzététele esetén az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelenő hirdetmény azonosító számát,
b)

az eljárás során alkalmazandó kizáró okokat (Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés).

A Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ag) alpontjában, illetve e), f), g), k), l), p) és q) pontjában említett
kizáró okokat a formanyomtatvány III. részének „D” szakaszában kell feltüntetni.
Ajánlatkérő a fentiekben meghatározott információkon kívül kéri, hogy az Ajánlattevő a
formanyomtatványon tüntesse fel:
- az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, amelyeknek a kapacitásaira nem
támaszkodik.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Kr. 2. § (5) bekezdésében foglaltak alapján tájékoztatja az
Ajánlattevőket (közös ajánlattevőket), hogy a formanyomtatványban megjelölten az alkalmassági
követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát
(IV. rész: ), azaz az alkalmassági követelményekre vonatkozó részt nem kell a
formanyomtatványban kitölteni.
Az ESPD-ről minden egyéb tájékoztatás a KH honlapján az alábbi linken megtalálható:
https://www.kozbeszerzes.hu/kisokos/ajanlat-osszeallitasa/egyseges-europai-kozbeszerzesidokumentum-espd/
4.) Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak
alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési
szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető Ajánlattevőt öt munkanapos határidő
tűzésével felhívja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító
felhívásban előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek
(adott esetben) csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.
Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a Kbt. 69. § (6) bekezdésére tekintettel az
eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdésben
foglaltak szerint nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő (azaz
második) legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására. Ajánlatkérő ez esetben
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az összegezésben megnevezheti a második legkedvezőbb ajánlattevőt is. Ajánlatkérő ezzel a
lehetőséggel akkor élhet, ha az értékelés módszerét figyelembe véve valamelyik ajánlat figyelmen
kívül hagyása esetén az ajánlattevők egymáshoz viszonyított sorrendje nem változik.
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a Kbt. 69. § (7) bekezdésében foglaltak
alapján, ha az ajánlatok bírálata során alapos kétsége merül fel valamely gazdasági szereplő
nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan, bármikor öt munkanapos határidő tűzésével
kérheti az érintett ajánlattevőt, hogy nyújtsa be a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti igazolásokat.
5.) Ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásán kívül előírt, csatolt
nyilatkozatmintáknak, illetőleg a Kbt. és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet vonatkozó előírásainak
megfelelő tartalmú nyilatkozatokat elfogad.
6.) Tekintettel 321/2015. (X. 30.) Kr. 30. § (4) bekezdés bekezdésében foglaltakra, az Ajánlatkérő
felhívja a figyelmet, hogy a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmassági feltételeket a minősített
ajánlattevők jegyzékéhez képest, az eljárást megindító felhívás III.1.2) és III.1.3) pontjaiban
szigorúbban határozta meg, ezért a minősített ajánlattevőnek is külön kell igazolnia a szerződés
teljesítésére való alkalmasságát azon alkalmassági követelmények tekintetében, amelyeknél az
ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban vagy az előminősítési rendszerében - a 321/2015. (X. 30.) Kr.)
Kr. 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest - szigorúbban
állapítja meg az Ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai
alkalmasságának feltételeit és igazolását.
7.) Ajánlatkérő – figyelemmel a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltakra – nem kéri igazolás
benyújtását, ha az Európai Unió bármely tagállamában működő, - az adott tagállam által az e-Certis
rendszerben igazolásra alkalmas adatbázisként feltüntetett - ingyenes elektronikus adatbázisba
belépve közvetlenül hozzájuthat az igazoláshoz vagy egyéb releváns információhoz.
Nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén az Ajánlatkérő kéri a releváns igazolás vagy információ
magyar nyelvű fordításának benyújtását. A magyarországi nyilvántartások közül a hatósági
nyilvántartások, valamint a külön jogszabályban nevesített nyilvántartások tekintendőek az igazolás
benyújtásának kiváltására alkalmas nyilvántartásnak.
8.) Tekintettel a 321/2015. (X. 30.) Kr. 13. § - ában foglaltakra, folyamatban lévő változásbejegyzési
eljárás esetében az Ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
9.) A Kbt. 43. § (1) bekezdés d) pontja szerint „Az ajánlatkérő köteles közzétenni a Közbeszerzési
Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban a közbeszerzési eljárás alapján megkötött
szerződéseket a szerződéskötést követően haladéktalanul”. Fentiekre tekintettel a szerződés
aláírására kizárólag Ajánlatkérő címén van lehetőség: NEAK Közbeszerzési és Beszerzési Főosztály,
1139 Budapest, Váci út 73/A., I. em. 164. iroda.
10.) A közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozottak vonatkozásában a közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásai szerint kell eljárni.
11.) Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (6) bekezdés a) pontja szerinti, a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési
szempontját választja. A termék meghatározása során a műszaki leírásban olyan, minden részletre
kiterjedő műszaki követelményrendszert fogalmaz meg, amelytől eltérő szakmai ajánlat
érvényesen nem adható, illetve amelytől eltérő teljesítés nem minősül a hatályos jogszabályokban
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és a szerződésben foglaltaknak megfelelő, szerződésszerű teljesítésnek. Így az ajánlati ár mellett
szakmai vagy szerződéses feltételre vonatkozó egyéb bírálati szempont nem választható.
12.) Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (11) bekezdése értelmében az ajánlati kötöttség minimális
időtartamát az ajánlattételi határidő lejártától számítva 60 napban határozta meg, tekintettel
arra, hogy a közbeszerzési eljárást külön jogszabályban előírt folyamatba épített ellenőrzés
(320/2015. (X. 30.) Kr.) mellett folytatja le.
13.) Az ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárásban történő
ajánlattételt nem köti gazdálkodó szervezet alapításához. Ajánlatkérő továbbá nem teszi
kötelezővé, sem lehetővé, hogy a nyertes Ajánlattevő(k) a szerződés teljesítése érdekében
gazdálkodó szervezetet hozzanak létre.
14.) A beszerzés becsült értéke a Kbt. 19. § (2)-(3) bekezdésében foglalt egybeszámítási
szabályoknak megfelelően került megállapításra – figyelemmel a Kbt. 28. § (2) bekezdésben
foglaltakra.
15.) Ajánlatkérő nem írja elő ajánlati biztosíték benyújtását.
16) Ajánlattevő előírja teljesítési biztosíték nyújtását, a közbeszerzési dokumentumokban és
szerződéstervezetben részletezettek szerint.
17.) A szerződés nem európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos.
18.) A különböző devizák forintra történő átszámításával összefüggésben az eljárást megindító
felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott
devizaárfolyamokat kell alkalmazni, referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes
devizaárfolyam az irányadó. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek
tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell
csatolni.
19.) Nyertes Ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét
Ajánlatkérő (Vevő) számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (2)-(3) bekezdés szerinti
ügyletekről Ajánlatkérőt (Vevőt) haladéktalanul értesíti.
20.) A kizáró okok igazolásának módja és folyamata:
Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében
meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik.
A kizáró okok igazolásának módja tekintetében irányadóak: a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdése, a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. §-a és 3. §-a valamint a 4. § bekezdése.
A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra közbeszerzési eljárás
ajánlattételi szakaszában az Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a 321/2015. (X. 30.) Kr. 8-16. §aiban meghatározottak szerint kell igazolni.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) pontjai tekintetében az igazolás módja: a Kr. 8. § i) pont
ib) és ic) alpontjaiban, valamint a 10. § g) pont gb) és gc) alpontjaiban foglaltak szerint.
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Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) nyilatkoznia kell továbbá a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján,
hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok
hatálya alá eső alvállalkozót.
Az igazolások, nyilatkozatok dátuma nem lehet korábbi keltezésű az Ajánlati felhívás feladásának
dátumánál, kivéve: a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) szerint: A kizáró okokra és az
alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított
igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény,
illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az
ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy csak az adott közbeszerzési eljárásra vonatkozóan tett
nyilatkozat, igazolás alkalmas arra, hogy az Ajánlattevő, illetőleg a szerződés teljesítéséhez igénybe
vett alvállalkozó nem áll a kizáró okok hatálya alatt.
21.) A Kbt. 74. § (1) bekezdése értelmében: Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az
ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró
okok [62. § (1)-(2) bekezdés] hatálya alá tartozik; illetőleg akinek a részéről a kizáró ok az eljárás
során következett be; figyelemmel a Kbt. 64. §-ában foglaltakra.
22.) Az ajánlathoz csatolni kell:
- Felolvasólapot (AD. 2/A. sz. melléklet); Nyilatkozatot üzleti titokról (adott esetben) (AD. 2/B.
sz. melléklet)
- Nyilatkozatot a Kbt. 66. § (2) bekezdésre vonatkozóan (AD 3. sz. melléklet),
- az Ajánlattevő (közös ajánlattevő) megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személye(i)
által aláírt egységes európai közbeszerzési dokumentumot; a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 4-6. §-ának és a Kr. 2. §-nak megfelelően részletezett kért módon kitöltve – a
közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint (AD. 4. sz. melléklet), a gazdasági
szereplő a formanyomtatványt az Európai Bizottság által létrehozott webfelületen tölti ki,
majd az így kitöltött és aláírt dokumentumot nyújtja be az ajánlatkérőnek (a hivatkozott
mellékleten túl, lásd az Útmutató 9. fejezet 3. pontja szerinti leírást).
- Nyilatkozatot a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okokról – Ajánlatkérő Kbt. 69. §
(4) bekezdése szerinti felhívásra szükséges benyújtani. (AD. 4/A. sz. melléklet),
- Nyilatkozatot a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontja tekintetében a kizáró okokról
– Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívásra szükséges benyújtani. (AD. 4/B. sz.
melléklet),
- Az eljárást megindító felhívásban előírt pénzügyi alkalmassági követelmény igazolását
(Nyilatkozat ajánlattevő előző, legfeljebb a jelen felhívás feladását megelőző három,
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából származó általános forgalmi adó nélkül számított nettó árbevételéről) Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)
bekezdése szerinti felhívására szükséges benyújtani! (AD. 5. sz. melléklet),
- Regisztrációs Adatlapot (AD. 6. sz. melléklet),
- Az eljárást megindító felhívásban előírt műszaki és szakmai alkalmassági követelmény
igazolását (az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónap)
legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti szállításairól referencia nyilatkozatot, vagy a
szerződést kötő másik fél által adott igazolást) Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti
felhívására szükséges benyújtani! (AD. 7. sz. melléklet),
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Az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult személy(ek) (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott)
aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját (a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a
végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerint – ügyvéd által
ellenjegyzetten) egyszerű másolatban; illetőleg amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges
nyilatkozatokat az Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselőjének meghatalmazása alapján
más személy szignálja, illetve írja alá, a cégjegyzésre jogosult személy által aláírt
meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba, vagy közokiratba foglalva – a
meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását (AD. 8. sz. melléklet),
Ajánlattevő (közös ajánlattevő) cégszerűen aláírt nyilatkozatát, hogy az ajánlat elektronikus
formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf – vagy azzal
egyenértékű kiterjesztésű – file) példányai a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyeznek
(AD. 9. sz. melléklet),
Nyilatkozatot változásbejegyzési kérelem tekintetében (nemleges tartalmú nyilatkozat
esetében is) (AD. 10. sz. melléklet),
Felelős fordítást (adott esetben) (AD. 11. sz. melléklet),
Közös ajánlattétel esetén az együttműködésükről szóló megállapodást (AD. 12. sz. melléklet),
Azon igazolás(ok) vagy egyéb releváns információ(k) feltüntetését, amelyekhez az e-Certis
rendszerben igazolásra alkalmas ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül
hozzájuthat Ajánlatkérő, megadva a nyilvántartások pontos elérési útvonalát. Az Európai Unió
bármely tagállamában működő, nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén az Ajánlatkérő kéri a
releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű felelős fordításának benyújtását (adott
esetben) (AD. 13. sz. melléklet),
Nyilatkozatot a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján (AD. 14. sz. melléklet),
Nyilatkozatot a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján; Nyilatkozat alvállalkozókról (AD. 15/A-B. sz.
melléklet),
Nyilatkozatot a Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdése alapján (AD. 16. sz. melléklet).
„Nem kérhető igazolás benyújtása, ha az ajánlatkérő az Európai Unió bármely tagállamában
működő, - az adott tagállam által az e-Certis rendszerben igazolásra alkalmas adatbázisként
feltüntetett - ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül hozzájuthat az
igazoláshoz vagy egyéb releváns információhoz. Nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén az
ajánlatkérő kérheti a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordításának
benyújtását. A magyarországi nyilvántartások közül a hatósági nyilvántartások, valamint a
külön jogszabályban nevesített nyilvántartások tekintendőek az igazolás benyújtásának
kiváltására alkalmas nyilvántartásnak. A magyarországi ilyen nyilvántartások listájának az eCertis rendszerben való közzétételéről a Közbeszerzési Hatóság gondoskodik.”
A műszaki, illetve szakmai alkalmasság esetén a kapacitásra támaszkodás Kbt. 65 § (7)
bekezdése szerinti igazolását (adott esetben) (AD. 17. 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(amennyiben az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására
támaszkodik) (AD. 18. sz. melléklet)
A Kbt. 134. § (5) bekezdése szerint Ajánlattevőnek nyilatkozatnia kell a teljesítési biztosíték –
Kbt. 134. § (4) bekezdésében előírt – határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról. (AD. 19.
sz. melléklet)

A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a dokumentumok
egyszerű másolatban is benyújthatók! Nem elektronikus úton történő ajánlattétel esetén az ajánlat
68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti
nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
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23.) A Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdése alapján Ajánlattevő köteles tájékozódni a környezetvédelmi,
szociális és munkajogi követelményekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése
során meg kell felelni. Ajánlatkérő tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét,
amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a (4) bekezdés szerinti – jogszabályok vagy
kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény 4. mellékletében felsorolt – környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről. A
tájékoztatást az illetékes szervek ingyenesen teszik elérhetővé. Ajánlatkérő ellenőrzi, hogy az
ajánlatban feltüntetett információk nem mondanak-e ellent a (4) bekezdés szerinti
követelményeknek.
Nemzetgazdasági Minisztérium
1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2.
Postacím: 1369 Budapest, Pf.:481.
Munkafelügyeleti Főosztály
E-mail: munkafelugyeleti-foo@ngm.gov.hu
Telefon: 06-80-204-292; 06-1-896-3002
Fax: 06-1-795-0884
Egyéb elérhetőségek:
Munkavédelmi Tanácsadó Szolgálat
Email: munkafelugy-info@ndm.gov.hu
Ingyenes (zöld) telefonszám: 06-80-204-292
EU OSHA Nemzeti Fókuszpont
Email: fokuszpont@ngm.gov.hu
Munkavédelmi Bizottság
Email: mvbizottsag@ngm.gov.hu

Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály
E-mail: foglalkoztatas.felugyeleti-foo@ngm.gov.hu
Telefon: 06-1-896-2902 Fax: 06-1-795-088
Egyéb elérhetőségek:
Hatósági nyilvántartás-kontrollerek
Email:kontroller@ngm.gov.hu
Ingyenes (zöld) telefonszám 06-80-204-667
Budapest Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi Ellenőrzési
Osztálya
1036 Budapest, Váradi u. 15.
Postacím: 1438 Budapest Pf. 520.
tel: 06-1-216-2901, 06-1-323-3600 fax: 06-1-323-3602
E-mail: budapestfv-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, budapestfv-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
Budapest Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatási Főosztályának Munkaügyi Ellenőrzési
Osztálya
1036 Budapest, Váradi u. 15.
Postacím: 1438 Budapest, Pf. 520.

25

F042/35-23/2017.
tel: 06-1-323-3600; fax: 06-1-323-3602
E-mail: budapestfv-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, budapestfv-kh-mmszsz@ommf.gov.hu

Baranya Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi
Ellenőrzési Osztálya
7621 Pécs, Király u. 46.
Postacím: 7602 Pécs, Pf. 406/1.
tel: 06-72-513-420 fax: 06-72-539-099
E-mail: baranya-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu; baranya-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu; baranyakh-mmszsz@ommf.gov.hu
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi
Ellenőrzési Osztálya
6000 Kecskemét, Klapka u. 34.
tel: 06-76-795-725 fax: 06-76-795-762
E-mail: bacsk-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
Békés Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi
Ellenőrzési Osztálya
5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6.
Postacím: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6.
tel: 06-66-529-440 fax: 06-66-529-467
E-mail: bekes-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu; bekes-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu; bekes-khmmszsz@ommf.gov.hu
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi
Ellenőrzési Osztálya
3530 Miskolc, Mindszent tér 3.
Postacím: 3501 Miskolc, Pf. 173.
tel: 06-46-560-010 fax: 06-46-562-071
E-mail: borsodaz-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu; borsodaz-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi
Ellenőrzési Osztálya
3530 Miskolc, Mindszent tér 1.
Postacím: 3501 Miskolc, Pf. 173.
tel: 06-46-500-570 fax: 06-46-500-580
E-mail: borsodaz-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu; borsodaz-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
Csongrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi
Ellenőrzési Osztálya
6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
Postacím: 6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
tel: 06-62-680-540 fax: 06-62-680-541
E-mail: csongrad-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu; csongrad-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu;
csongrad-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
Fejér Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi
Ellenőrzési Osztálya
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8000 Székesfehérvár, Mátyás király körút 6.
Postacím: 8050 Székesfehérvár, Pf. 913.
tel: 06-22-511-000 fax: 06-22-316-577
E-mail: fejer-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu; fejer-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
Fejér Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi
Ellenőrzési Osztálya
8000 Székesfehérvár, Mátyás király körút 6.
Postacím: 8050 Székesfehérvár, Pf. 373.
tel: 06-22-511-000 fax: 06-22-316-577
E-mail: fejer-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu; fejer-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és
Munkaügyi Ellenőrzési Osztálya
9022 Győr, Jókai utca 12.
Postacím: 9001 Győr, Pf. 601.
tel: 06-96-795-871 fax: 06-96-795-875
E-mail: gyorms-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu; gyorms-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu; gyorms-khmmszsz@ommf.gov.hu
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi
Ellenőrzési Osztálya
4024 Debrecen, Piac u. 42-48.
Postacím: 4002 Debrecen, Pf. 71.
tel: 06-52-522-390, 06-52-413-784 fax: 06-52-412-270
E-mail: hajdubihar-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu; hajdubihar-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi
Ellenőrzési Osztálya
4024 Debrecen, Piac u. 42-48.
Postacím: 4002 Debrecen, Pf. 14.
tel: 06-52-417-340 fax: 06-52-451-063
E-mail: hajdubihar-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu; hajdubihar-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
Heves Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi
Ellenőrzési Osztálya
3300 Eger, Szarvas tér 1.
Postacím: 3301 Eger, Pf. 133.
tel: 06-36-511-960 fax: 06-36-511-971
E-mail: heves-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu; heves-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu; heves-khmmszsz@ommf.gov.hu
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és
Munkaügyi Ellenőrzési Osztálya
5000 Szolnok, Kellner Gyula u. 2-4. III. emelet
Postacím: 5001 Szolnok, Pf. 183.
tel: 06-56-510-840 fax: 06-56-510-848
E-mail: jasznsz-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu; jasznsz-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu; jasznsz-khmmszsz@ommf.gov.hu
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Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és
Munkaügyi Ellenőrzési Osztálya
2800 Tatabánya, Bárdos László u. 2.
Postacím: 2801 Tatabánya, Pf. 128.
tel: 06-34-512-470, 06-34-512-473 fax: 06-34-512-477
E-mail: komarome-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu; komarome-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és
Munkaügyi Ellenőrzési Osztálya
2800 Tatabánya, Bárdos László u. 2.
Postacím: 2801 Tatabánya, Pf. 128.
tel: 06-34-512-372, 06-34-512-373 fax: 06-34-512-377
E-mail: komarome-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu; komarome-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi
Ellenőrzési Osztálya
3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
3101 Salgótarján, Pf. 10.
tel: 06-32-520-440 fax: 06-32-520-449
E-mail: nograd-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu; nograd-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi
Ellenőrzési Osztálya
3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
3101 Salgótarján, Pf. 7.
tel: 06-32-520-450 fax: 06-32-520-453
E-mail: nograd-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu; nograd-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
Pest Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi Ellenőrzési Osztálya
1135 Budapest, Lehel út 43-47.
Postacím: 1381 Budapest, Pf: 1265.
tel: 06-1-236-3900 fax: 06-1- 236-3999
E-mail: pest-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu; pest-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu; pest-khmmszsz@ommf.gov.hu
Somogy Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi
Ellenőrzési Osztálya
7400 Kaposvár, Damjanich u. 11-15.
Postacím: 7401 Kaposvár, Pf. 172.
tel: 06-82-529-697 fax: 06-82-529-691
E-mail: somogy-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu; somogy-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
Somogy Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi
Ellenőrzési Osztálya
7400 Kaposvár, Damjanich u. 11-15.
Postacím: 7401 Kaposvár, Pf. 365.
tel: 06-82-529-699 fax: 06-82-529-691
E-mail: somogy-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu; somogy-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
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Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és
Munkaügyi Ellenőrzési Osztálya
4400 Nyíregyháza, Hősök tere 9.
Postacím: 4401 Nyíregyháza, Pf. 2.
tel: 06-42-501-800 fax: 06-42-501-809
E-mail: szabolcsszb-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu; szabolcsszb-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és
Munkaügyi Ellenőrzési Osztálya
4400 Nyíregyháza, Hősök tere 9.
Postacím: 4401 Nyíregyháza, Pf. 421.
tel: 06-42-407-511 fax: 06-42-407-484
E-mail: szabolcsszb-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu; szabolcsszb-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi
Ellenőrzési Osztálya
7100 Szekszárd, Dr. Szentgáli Gyula u. 2.
Postacím: 7101 Szekszárd, Pf. 470.
tel: 06-74-529-780; 06-74-529-782 fax: 06-74-528-127
E-mail: tolna-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu; tolna-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu; tolna-khmmszsz@ommf.gov.hu
Vas Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi
Ellenőrzési Osztálya
9700 Szombathely, Hargita u. 31.
Postacím: 9701 Szombathely, Pf. 243.
tel: 06-94-522-610; 06-94-513-720 fax: 06-94-500-795; 06-94-513-735
E-mail: vas-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu; vas-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu; vas-khmmszsz@ommf.gov.hu
Veszprém Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi
Ellenőrzési Osztálya
8200 Veszprém, Megyeház tér 1.
Postacím: 8210 Veszprém, Pf: 1020
Tel: 06-88-550-795, 06-88-550-790 Fax: 06-88-424-477/110
Email: vemkh.munkavedelem@veszprem.gov.hu; vemkh.munkaugy@veszprem.gov.hu; veszpremkh-mmszsz@ommf.gov.hu
Zala Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi
Ellenőrzési Osztálya
8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 42-44.
Postacím: 8901 Zalaegerszeg, Pf. 266.
tel: 06-92-549-374, 06-92-549-375 fax: 06-92-549-276, 06-92-549-278
E-mail: zala-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu; zala-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu; zala-khmmszsz@ommf.gov.hu
ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal
Cím: 1097 Budapest, Gyáli út 2-6.
Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839.
Központi telefonszám: 06-1-476-1100
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Központi faxszám: 06-1-476-1390
Nemzeti Munkaügyi Hivatal
Munkavédelmi és munkaügyi főigazgató-helyettes
1024 Budapest, Margit körút 85.
Telefon: 06 1 346 9414, 06 1 346 9416 Fax: 06 1 346 9417
E-mail: elnok@ommf.gov.hu
Honlap: www.ommf.gov.hu
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
1145 Budapest, Columbus u. 17-23.
Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 95
Tel: 06-1-301-2900 Fax: 06-1-301-2903
e-mail: hivatal@mbfh.hu
NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága
[Dél-Budapest, Észak-Budapest, Kelet-Budapest, Pest megye]
1132 Budapest, Váci út 48/C-D
1438 Budapest, Pf. 511.
Tel.: 1/412-5400 Fax: 1/432-5270
20. A Kbt. 67. § (2) szerint: Az alkalmassági követelményeknek való megfelelésről a gazdasági
szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentumban a IV. fejezet alfa pontja szerinti
egyszerű nyilatkozatot köteles megtenni.
21. A 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására a Magyarországon letelepedett
jelentkezők tekintetében az alábbi szervek jogosultak, valamint a 69. § (11) bekezdése szerinti
adatbázis alkalmazásához adott esetben szükséges adatok, az on-line adatbázisok és a kibocsátók
az alábbiak:
http://www.kozbeszerzes.hu/tevekenysegek/eltiltott-ajanlattevok/ - Közbeszerzési Hatóság
https://www.e-cegjegyzek.hu/ - Igazságügyi Minisztérium
http://kozrend.hu/ - Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal
http://nyilvantartas.ommf.gov.hu/srcvw.php?csop=5 - OMMF
https://nav.gov.hu/nav/adatbazisok/koztartozasmentes/egyszeru_lekerdezes - NAV

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (3) szerint: Ha az érintett gazdasági szereplő a Kbt. 62. §
(1) bekezdés a), c)-e), g)-q) pontja, a Kbt. 62. § (2) bekezdése, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdése
alapján kizáró ok hatálya alá esik, azonban olyan intézkedéseket hozott, amelyek a Kbt. 64. §-a
alapján igazolják megbízhatóságát, és ezt a Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) Kbt.
188. § (4) bekezdése szerinti végleges, vagy közigazgatási per esetén a bíróság Kbt. 188. § (5)
bekezdése szerinti jogerős határozatával igazolni tudja, köteles mind a kizáró ok fennállását, mind a
megtett intézkedések rövid leírását feltüntetni a formanyomtatványon. A formanyomtatványhoz a
Hatóság Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti végleges, vagy közigazgatási per esetén a bíróság Kbt.
188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozatát is csatolni kell.
22. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § (1) b) pontja szerint: a Kbt. 62. § (1) bekezdés b)
pontja tekintetében a letelepedése szerinti ország illetékes hatóságainak igazolását; a kizáró ok
hiányát magyarországi köztartozással kapcsolatban az Art. szerinti köztartozásmentes adózói
adatbázisból az ajánlatkérő is ellenőrzi; ha az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező az
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adatbázisban nem szerepel, az illetékes adó- és vámhivatal igazolását vagy az adóigazgatási eljárás
részletszabályairól szóló kormányrendelet szerinti adóigazolást is be kell nyújtani; amennyiben a
gazdasági szereplő Magyarországon nem végez adóköteles tevékenységet, a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal erről szóló igazolását;
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § (1) d)szerint: a Kbt. 62. § (1) bekezdés h) pontja
tekintetében az ajánlatkérő nem kérhet külön igazolást, a kizáró ok hiányának igazolásaként az
ajánlatkérő köteles elfogadni az eljárásban benyújtott egységes európai közbeszerzési
dokumentumba foglalt nyilatkozatot, a Közbeszerzési Döntőbizottság vagy a bíróság döntésére
vonatkozóan a kizáró ok hiányát a Hatóság honlapján közzétett adatokból az ajánlatkérő ellenőrzi;
A Kbt 64. § szerint: (1) A 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével
bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy
alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból,
amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata,
vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése
szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi
jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok
fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát.
(2) Ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy
annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti
jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő
megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a
gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles
benyújtani.
23. A Kbt. 53. § szerint: 1) Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást nyílt eljárás esetén az
ajánlattételi, több szakaszból álló eljárás esetén a részvételi határidő lejártáig vonhatja vissza.
(2) Ha az eljárást megindító felhívást hirdetményben közzétették, az (1) bekezdés szerinti határidő
lejárta előtt a visszavonásról hirdetményt kell feladni és egyidejűleg tájékoztatni kell azokat a
gazdasági szereplőket, akik az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték. A nem hirdetménnyel induló
eljárásokban az eredeti határidő lejárta előtt egyidejűleg, közvetlenül kell tájékoztatni az
ajánlattételre, illetve részvételre felhívott gazdasági szereplőket.
24.) Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók neve, levelezési címe, e-mail címe,
lajstromszáma:
Mészáros
Róbert
(00819):
1195
Budapest,
Petőfi
utca
7.,
robertm@robertmeszaros.hu; +36-20-256-3534.
25.) Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI.13.) Korm. határozat 1. melléklet (Az egyes minisztériumok irányítása alatt álló központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények átalakítása) 1. p) pontjában foglaltakra!
26.)Ajánlatkérő tájékoztatja a részvételre jelentkezőt, hogy a Kbt. 44. § (1) bek. alapján a gazdasági
szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban, valamint a 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon
elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok
nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy amennyiben a Kbt. 44. § (1)
bekezdésében előírt, az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz kötelezően csatolandó
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indokolás nem megfelelő, illetőleg ha a gazdasági szereplő meghatározott információk, adatok
üzleti titokká nyilvánítása során a Kbt. 44. § (1)-(3) bekezdésében foglaltakat nem tartotta be, úgy
Ajánlatkérő a Kbt. 44. § (4) bekezdésében foglaltak alapján hiánypótlás keretében felhívja az
érintett gazdasági szereplőt a megfelelő tartalmú dokumentum benyújtására.
A Kbt. 73. § (1) bekezdés fa) pontja értelmében, ha a gazdasági szereplő valamely adatot a 44. §
(2)-(3) bekezdésébe ütköző módon – az (1) bekezdés alkalmazására is figyelemmel – minősít üzleti
titoknak és ezt Ajánlatkérő hiánypótlási felhívását követően sem javítja, az ajánlatban, a Kbt. 72. §
szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett üzleti titok esetén vagy az ajánlathoz tartozó
hiánypótlásban elhelyezett üzleti titok esetén az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
26.) Irányadó idő: A közbeszerzési dokumentumokban, továbbá a közbeszerzési eljárás során az AK
által valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő (a
www.pontosido.hu weboldal Budapesti idő adata alapján).
27) Az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltési útmutatója:
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum a gazdasági szereplő olyan nyilatkozata, amely a
hatóságok vagy harmadik felek által kibocsátott igazolásokat helyettesíti előzetes bizonyítékként. A
2014/24/EU irányelv 59. cikkében foglaltak szerint ebben a gazdasági szereplő hivatalosan
kinyilvánítja, hogy nincs azon helyzetek egyikében sem, amelyek miatt a gazdasági szereplőket ki
kell, illetve ki lehet zárni; hogy megfelel a vonatkozó kiválasztási szempontoknak, és adott esetben
megfelel az objektív szabályoknak és kritériumoknak, amelyeket a részvételre felhívandó,
alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának korlátozása céljából határoztak meg.
Célja a kizárási és a kiválasztási kritériumokhoz kapcsolódó jelentős számú igazolás, illetve egyéb
dokumentum benyújtásának kötelezettségéből eredő adminisztratív terhek csökkentése.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltése során a gazdasági szereplők feladatát
megkönnyítendő a tagállamok útmutatót bocsáthatnak ki az egységes európai közbeszerzési
dokumentum használatáról, például jelezve, hogy a nemzeti jog mely rendelkezései relevánsak a III.
rész A. szakaszára1 vonatkozóan, hogy az elismert gazdasági szereplők hivatalos jegyzéke vagy azzal
egyenértékű igazolás esetleg nem létezik, vagy ilyet nem bocsátanak ki egy adott tagállamban, vagy
pontosítva, hogy mely hivatkozásokat és információkat kell megadni ahhoz, hogy az ajánlatkérő
szervek vagy a közszolgáltató ajánlatkérők elektronikusan hozzáférjenek egy adott igazoláshoz.
Egy adott közbeszerzési eljárás dokumentációjának elkészítése során az ajánlatkérő szerveknek és a
közszolgáltató ajánlatkérőknek az eljárást megindító felhívásban, az eljárást megindító felhívásban
hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban vagy a szándék megerősítésére vonatkozó
felhívásban jelezniük kell, hogy mely információkat fogják bekérni a gazdasági szereplőktől,
beleértve annak egyértelmű kijelentését, hogy a II. és III. részben meghatározott információt 2 meg
kell adni vagy nem kell megadni azon alvállalkozók tekintetében, amelyek kapacitásait a gazdasági
szereplő nem veszi igénybe3. Azáltal is megkönnyíthetik a gazdasági szereplők feladatát, hogy ezt az
információt közvetlenül az egységes európai közbeszerzési dokumentum elektronikus változatában
jelzik,
például
az
ESPD-szolgáltatás
felhasználásával
(https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/ecertis2/resources/espd/index.html4), amelyet a Bizottság szervezeti egységei
1

Például hogy annak a gazdasági szereplőnek, akit elítéltek a nemzeti büntető törvénykönyv x, y és z cikke alapján, erről nyilatkoznia
kell a bűnszervezetben vagy pénzmosásban való részvételért kapott ítélettel kapcsolatos információ kitöltése során...
2
Kizárási okokra vonatkozó információ.
3
Lásd a 2014/24/EU irányelv 71. cikke (5) bekezdésének harmadik albekezdését, és a 2014/25/EU irányelv 88. cikke (5)
bekezdésének harmadik albekezdését.
4
Ez a fejlesztés alatt álló előzetes verzió linkje. Amikor rendelkezésre áll a teljes kész verzió, annak linkje kerül feltüntetésre, vagy
egyéb módon elérhető lesz.
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díjmentesen fognak az ajánlatkérő szervezetek, a közszolgáltató ajánlatkérők, a gazdasági
szereplők, az elektronikus szolgáltatók és más érdekelt felek rendelkezésére bocsátani.
A nyílt eljárások esetében az ajánlat, továbbá meghívásos eljárás, tárgyalásos eljárás,
versenypárbeszéd és innovációs partnerség esetében a részvételi kérelem mellett a gazdasági
szereplőknek be kell nyújtaniuk a kért információk megadásával kitöltött egységes európai
közbeszerzési dokumentumot is.5 A keretmegállapodásokon alapuló egyes szerződések kivételével
az eljárás nyerteséül kiválasztott ajánlattevőnek be kell nyújtania a naprakész igazolásokat és
kiegészítő dokumentumokat.
A tagállamok szabályozhatják, vagy az ajánlatkérő szervekre és a közszolgáltató ajánlatkérőkre
hagyhatják annak eldöntését, hogy használják-e az egységes európai közbeszerzési dokumentumot
olyan közbeszerzési eljárások részeként is, amelyek nem, vagy nem teljesen tartoznak a
2014/24/EU vagy a 2014/25/EU irányelv hatálya alá, például a vonatkozó értékhatár alatti
beszerzéseknél, vagy a szociális és egyéb meghatározott szolgáltatásokra vonatkozó különös
szabályok hatálya alá tartozó beszerzéseknél (a továbbiakban: az enyhébb szabályozás)6.
Hasonlóképpen a tagállamok szabályozhatják, vagy az ajánlatkérő szervekre és a közszolgáltató
ajánlatkérőkre hagyhatják annak eldöntését, hogy használják-e az egységes európai közbeszerzési
dokumentumot koncessziós szerződések odaítélésével kapcsolatban is, attól függetlenül, hogy azok
a 2014/23/EU irányelv7 hatálya alá tartoznak-e.
Az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő az eljárás során bármikor felkérheti bármelyik
ajánlattevőt, hogy nyújtsa be az összes kért igazolást és kiegészítő dokumentumot, vagy azok egy
részét, amennyiben ez az eljárás megfelelő lefolytatásához szükséges.
A gazdasági szereplő kizárható a közbeszerzési eljárásból, vagy ellene a nemzeti jognak
megfelelően vád emelhető, ha az egységes európai közbeszerzési dokumentumban vagy –
általánosabban – a kizárási okok fenn nem állásának és a kiválasztási kritériumok teljesülésének
ellenőrzéséhez szükséges információk szolgáltatása során hamis nyilatkozatot tett, információkat
tartott vissza, vagy nem tudja bemutatni a megkívánt kiegészítő dokumentumokat.
A gazdasági szereplők később is felhasználhatják azt az egységes európai közbeszerzési
dokumentumban megadott információt, amelyet egy korábbi közbeszerzési eljárásban már
megadtak, amennyiben az információ továbbra is helytálló és releváns. Ennek a legkönnyebb
módja, az információ beillesztése az új egységes európai közbeszerzési dokumentumba a megfelelő
funkciókkal, amelyek e célra rendelkezésre állnak a fent említett elektronikus ESDP szolgáltatásban.
Természetesen lehetőség lesz az információ ismételt felhasználására a másolás és beillesztés más

5

Összetettebb a helyzet a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások tekintetében, amelyekről a 2014/24/EU irányelv 32. cikke és a
2014/25/EU irányelv 50. cikke rendelkezik, mivel e rendelkezések igen eltérő valós helyzetekre vonatkoznak.
Egységes európai közbeszerzési dokumentum bekérése szükségtelen adminisztratív terhet jelentene, vagy egyéb tekintetben nem
lenne helyénvaló 1) ahol csak egy, előre meghatározott résztvevő lehetséges (a két irányelvet tekintve, a 2014/24/EU irányelv 32.
cikke (2) bekezdésének b) pontja, (3) bekezdésének b) és d) pontja, valamint (5) bekezdése, illetve a 2014/25/EU irányelv 50.
cikkének c), e), f) és i) pontja), és 2) a sürgősségi helyzetből adódóan (a 2014/24/EU irányelv 32. cikke (2) bekezdésének c) pontja,
illetve a 2014/25/EU irányelv 50. cikkének d) és h) pontja) vagy árutőzsdén jegyzett és vásárolt áruk esetében az ügylet egyéni
sajátosságai miatt (a 2014/24/EU irányelv 32. cikke (3) bekezdésének c) pontja és a 2014/25/EU irányelv 50. cikkének g) pontja).
Másrészt az egységes európai közbeszerzési dokumentum teljes körűen szerepet játszana és azt be kellene kérni a fennmaradó
esetekben, amelyekre az jellemző, hogy egynél több a lehetséges résztvevő, nincs sürgősségi helyzet, és az ügylethez nem kötődnek
egyéni sajátosságok; ez érvényesül a 2014/24/EU irányelv 32. cikke (2) bekezdésének a) pontja, (3) bekezdésének a) pontja és (4)
bekezdése, valamint a 2014/25/EU irányelv 50. cikkének a), b) és j) pontja tekintetében.
6
A 2014/24/EU irányelv 74–77. cikke, és a 2014/25/EU irányelv 91–94. cikke.
7
Az Európai Parlament és a Tanács 2014. február 26-i 2014/23/EU irányelve a koncessziós szerződésekről (HL L 94., 2014.3.28.,1. o.).
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formáinak segítségével is, például a gazdasági szereplő informatikai berendezésein (PC-n,
táblagépen, szerveren ...) tárolt információ felhasználásával.
A 2014/24/EU irányelv 59. cikke (2) bekezdése második albekezdésének megfelelően az egységes
európai közbeszerzési dokumentum kizárólag elektronikus formában fog rendelkezésre állni,
azonban ez legkésőbb 2018. április 18-ig halasztható8. Ez azt jelenti, hogy legkésőbb 2018. április
18-ig az egységes európai közbeszerzési dokumentumnak mind elektronikus, mind pedig
papíralapú változatai felhasználhatók. Az említett ESPD-szolgáltatás minden esetben lehetővé teszi
a gazdasági szereplők számára, hogy elektronikusan töltsék ki az egységes európai közbeszerzési
dokumentumukat, lehetővé téve számukra a felkínált lehetőségek minden előnyének kiaknázását
(nem utolsósorban az információ újrafelhasználását). Olyan közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben
az elektronikus kommunikációt elhalasztották (amely legkésőbb 2018. április 18-ig szintén
lehetséges), az ESPD-szolgáltatás lehetővé teszi a gazdasági szereplők számára elektronikusan
kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumuk kinyomtatását papíralapú
dokumentumként, amelyet azután az elektronikus kommunikációtól eltérő módon eljuttathatnak
az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek9.
Az előzőkben említetteknek megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentumban a
gazdasági szereplő hivatalosan kinyilvánítja, hogy a vonatkozó kizárási okok nem állnak fenn, hogy
az adott kiválasztási kritériumoknak megfelel, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy megadja az
ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő által kért releváns információkat.
Amennyiben a közbeszerzések részekre vannak bontva, és a kiválasztási szempontok10 részenként
változnak, az egységes európai közbeszerzési dokumentumot mindegyik részre vonatkozóan ki kell
tölteni (vagy a részek olyan csoportjára, amelyekre ugyanazon kiválasztási szempontok
vonatkoznak).
A nyilatkozatnak emellett tartalmaznia kell, hogy a kiegészítő iratok11 kiállításáért melyik hatóság
vagy harmadik fél a felelős, továbbá tartalmaznia kell a gazdasági szereplő arra vonatkozó hivatalos
nyilatkozatát, hogy kérésre haladéktalanul be tudja mutatni az említett kiegészítő iratokat.
Az ajánlatkérő szervek vagy közszolgáltató ajánlatkérők dönthetnek úgy, vagy a tagállamok
előírhatják12 számukra, hogy a kiválasztási szempontokról előírt információt egyetlen kérdésre
korlátozzák arra vonatkozóan, hogy a gazdasági szereplők megfelelnek-e az előírt kiválasztási
szempontoknak, igen vagy nem. Bár ezt további információ és/vagy dokumentáció bekérése
követheti, körültekintően el kell kerülni azt, hogy túlzott adminisztratív terheket rójanak a
gazdasági szereplőkre azáltal, hogy egy adott közbeszerzési eljárásban minden résztvevőtől
szisztematikusan bekérik a tanúsítványokat vagy egyéb igazolásokat, illetve az olyan gyakorlatot,
amelynek során megkülönböztető módon azonosítják be azokat a gazdasági szereplőket,
amelyektől ilyen dokumentációt kérnek.
Az ajánlatkérő szervek és a közszolgáltató ajánlatkérők azon kötelezettsége, hogy az érintett
dokumentációt bármely tagállamban közvetlenül a díjmentes nemzeti adatbázishoz történő
8

Lásd a 2014/24/EU irányelv 90. cikkének (3) bekezdését.
Pdf fájlként is el tudják készíteni egységes európai közbeszerzési dokumentumukat, amely elektronikus úton mellékletként
elküldhető. Ahhoz, hogy a gazdasági szereplők a későbbiekben újra fel tudják használni az információt, a kitöltött egységes európai
közbeszerzési dokumentumot megfelelő elektronikus formában kell elmenteniük (mint pl. .xml).
10
Ez az eset lehetséges a legkisebb előírt árbevételnél, amelyet ilyen esetekben az egyes részek legnagyobb becsült értékének
függvényében kell megállapítani.
11
Kivéve, ha az ajánlatkérő szervek vagy a közszolgáltató ajánlatkérők jelezték, hogy a követelmények teljesítéséről az első
alkalommal elegendő az általános információ („igen”/„nem”). Erről a lehetőségről a további magyarázatot lásd lent.
12
Az ilyen előírások lehetnek általános jellegűek, vagy szorítkozhatnak csak bizonyos helyzetekre, pl. csak nyílt eljárásoknál, vagy
kétszakaszos eljárásoknál csak akkor, amikor minden részvételre jelentkezőt felhívnak a részvételre.
9
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hozzáféréssel szerezzék be, akkor is fennáll, amikor a kiválasztási szempontokra kezdetben bekért
információ az igen vagy nem válaszra szorítkozott. Ha ilyen elektronikus dokumentációt kérnek,
akkor a gazdasági szereplők az érintett dokumentáció beszerzéséhez szükséges információt a
kiválasztási szempontok ellenőrzésekor fogják megadni az ajánlatkérő szervnek vagy a
közszolgáltató ajánlatkérőnek, nem pedig közvetlenül az egységes európai közbeszerzési
dokumentumban.
Amennyiben a szükséges információ (például erkölcsi bizonyítvány) elektronikus úton elérhető az
ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára, a gazdasági szereplő annak érdekében,
hogy az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő hozzáférjen ezekhez az információkhoz,
közölheti az információ elérési útját (meg kell adnia az adatbázis nevét, internetcímét, a keresett
adat nyilvántartási számát stb.). Ennek közlésével a gazdasági szereplő hozzájárul ahhoz, hogy az
ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő a személyes adatok feldolgozásáról szóló
95/46/EK irányelvet13 végrehajtó nemzeti szabályoknak megfelelően hozzáférjen a vonatkozó
dokumentumokhoz és különösen egyes különleges adatokat, például bűncselekményekre,
büntetőítéletekre vagy biztonsági intézkedésekre vonatkozó adatokat tartalmazó
dokumentumokhoz.
A 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 64. cikkével összhangban az elismert
gazdasági szereplők hivatalos jegyzékébe felvett vagy közjogi vagy magánjogi szervezetek által
kiállított vonatkozó tanúsítványokkal rendelkező gazdasági szereplő a III–V. részben kért adatok
vonatkozásában benyújthatja az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek a
hivatalos jegyzékbe való felvételről az illetékes hatóság által kiadott igazolást, vagy az illetékes
tanúsító szervezet által kibocsátott tanúsítványt.
Azon gazdasági szereplőnek, amely egyedül vesz részt és a kiválasztási szempontok teljesítéséhez
nem veszi igénybe más szervezetek kapacitásait, egy egységes európai közbeszerzési
dokumentumot kell kitöltenie.
Azon gazdasági szereplőnek, amely egyedül vesz részt, de a kiválasztási szempontok teljesítéséhez
más szervezet vagy szervezetek kapacitásait veszi igénybe, biztosítania kell, hogy az ajánlatkérő
szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő a gazdasági szereplő egységes európai közbeszerzési
dokumentuma mellett kézhez kapjon egy külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot is,
amely minden egyes igénybe vett szervezet vonatkozásában tartalmazza a releváns
információkat14.
Végül, amennyiben a közbeszerzési eljárásban gazdasági szereplők egy csoportja – adott esetben
ideiglenes társulás keretében – együttesen vesz részt, a II–V. részben foglalt információk
tekintetében minden egyes részt vevő gazdasági szereplőnek külön egységes európai
közbeszerzési dokumentumot kell benyújtania.
Minden olyan esetben, amikor a gazdasági szereplő igazgatói, vezetői vagy felügyelői testületének
egynél több tagja van, illetve e testületek képviseletére, az azokban való döntéshozatalra, vagy
annak kontrolljára vonatkozó jogkörrel egynél több személy rendelkezik, lehetséges, hogy
mindegyiküknek alá kell írnia ugyanazon egységes európai közbeszerzési dokumentumot a nemzeti
szabályoktól függően, beleértve az adatvédelemre vonatkozó szabályokat.

13

Az Európai Parlament és a Tanács 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az
egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 281., 1995.11.23., 31. o.).
14
Lásd a II. rész C. szakaszát.
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Az egységes európai közbeszerzési dokumentum aláírását (aláírásait) illetően felhívjuk a figyelmet,
hogy az egységes európai közbeszerzési dokumentumon előfordulhat, hogy nem szükséges aláírás,
amennyiben az egységes európai közbeszerzési dokumentumot egy dokumentum csomag
részeként küldik el, amelynek hitelességét és sértetlenségét a küldés módjánál megkövetelt
aláírás(ok) biztosítja (biztosítják)15.
Olyan közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az eljárást megindító felhívást az Európai Unió
Hivatalos Lapjában tették közzé, a I. részben előírt információ automatikusan megjelenik, feltéve,
hogy a fent említett elektronikus ESPD-szolgáltatást használják az egységes európai
közbeszerzési dokumentum létrehozásához és kitöltéséhez.
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. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum
minden szakaszában az összes egyéb információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie.

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum a következő részekből és szakaszokból áll:
I. rész: A közbeszerzési eljárásra és az ajánlatkérő szervre vagy a közszolgáltató
ajánlatkérőre vonatkozó információk
–

II. rész: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk

–

III. rész: Kizárási okok:

A: Büntetőeljárásban hozott ítéletekkel kapcsolatos okok (a 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (1)
bekezdése értelmében alkalmazásuk kötelező. A 2014/25/EU irányelv 80. cikkének (1) bekezdése
értelmében alkalmazásuk az ajánlatkérő szervek számára is kötelező, míg azok a közszolgáltató
ajánlatkérők, amelyek nem ajánlatkérő szervek, dönthetnek úgy, hogy alkalmazzák ezeket a kizárási
szempontokat).
–
B: Adófizetési vagy a társadalombiztosítási járulék fizetésére vonatkozó kötelezettség
megszegésével kapcsolatos okok (jogerős és kötelező határozat esetén alkalmazásuk a
2014/24/EU irányelv 57. cikkének (2) bekezdése értelmében kötelező. Ugyanilyen feltételekkel
alkalmazásuk az ajánlatkérő szervek számára is kötelező a 2014/25/EU irányelv 80. cikkének (1)
bekezdése értelmében, míg azok a közszolgáltató ajánlatkérők, amelyek nem ajánlatkérő szervek,
dönthetnek úgy, hogy alkalmazzák ezeket a kizárási okokat). Felhívjuk a figyelmet arra, hogy egyes
tagállamok nemzeti joga nem jogerős és kötelező határozatok esetén is kötelezővé teheti
alkalmazásukat.
–
C: Fizetésképtelenséggel, összeférhetetlenséggel vagy szakmai kötelességszegéssel
kapcsolatos okok (lásd a 2014/24/EU 57. cikkének (4) bekezdését) (olyan esetek, amelyekben a
gazdasági szereplők kizárhatók; tagállamuk kötelezővé teheti ezen okok alkalmazását az ajánlatkérő
szervek számára. A 2014/25/EU irányelv 80. cikkének (1) bekezdése alapján minden közszolgáltató
ajánlatkérő, függetlenül attól, hogy ajánlatkérő szerv-e, eldöntheti, hogy alkalmazza-e ezeket a
kizárási okokat, vagy tagállamuk előírhatja számukra ezek alkalmazását).
–
D: Egyéb, adott esetben az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő
tagállamának nemzeti jogszabályaiban előírt kizárási okok

15

Például, ha az ajánlatot és az azt kísérő egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyílt eljárásban olyan e-mail útján küldik
el, amely a szükséges típusú elektronikus aláírással van ellátva, akkor előfordulhat, hogy az egységes európai közbeszerzési
dokumentumon további aláírás(ok) nem szükséges(ek). Az is lehetséges, hogy az egységes európai közbeszerzési dokumentumon
elektronikus aláírás sem szükséges, amennyiben az egységes európai közbeszerzési dokumentum elektronikus közbeszerzési
platformba van illesztve, és a platform használatához elektronikus hitelesítésre van szükség.
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–

IV. rész: Kiválasztási kritériumok16:

–

asztási szempont általános jelzése

–

A: Alkalmasság

–

B: Gazdasági és pénzügyi helyzet

–

C: Technikai és szakmai alkalmasság

–

D: Minőségbiztosítási rendszerek és környezetvédelmi vezetési szabványok17 18

–

V. rész: Az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának csökkentése19

–

VI. rész: Záró nyilatkozat

16

A 2014/25/EU irányelv 80. cikkének (2) bekezdése alapján a közszolgáltató ajánlatkérők – függetlenül attól, hogy ajánlatkérő
szervek-e – eldönthetik, hogy alkalmazzák-e a 2014/24/EU irányelv 58. cikkében előírt kiválasztási szempontokat (IV. rész, A., B. és C.
szakasz).
17
A 2014/25/EU irányelv nem írja elő kifejezetten a közszolgáltató ajánlatkérők számára az egységes európai közbeszerzési
dokumentum alkalmazását minőségbiztosítási rendszerek és környezetvédelmi vezetési szabványok tekintetében (IV. rész,
D. szakasz), azonban ezt gyakorlati okoknál fogva lehetővé kell tenni, mivel a 2014/24/EU irányelv 62. cikke és a 2014/25/EU irányelv
81. cikke lényegében ugyanaz.
18
A 2014/25/EU irányelv 77. cikkének (2) bekezdése és 78. cikkének (1) bekezdése értelmében a közszolgáltató ajánlatkérőknek
objektív szabályok és szempontok alapján kell kiválasztaniuk a résztvevőket.
A fent leírtak szerint ezek bizonyos esetekben lehetnek a 2014/24/EU irányelvben előírt szempontok, vagy lényegileg azonos
rendelkezéseket foglalhatnak magukba (lásd a 9. és a 11. lábjegyzetet). Az objektív szabályok és szempontok azonban szintén
vonatkozhatnak egy adott közszolgáltató ajánlatkérőre vagy egy adott közbeszerzési eljárásra. Az ilyen esetekhez azonban nem
alkalmazható az egységes formanyomtatvány.
19
A 2014/25/EU irányelv nem írja elő kifejezetten a közszolgáltató ajánlatkérők számára az egységes európai közbeszerzési
dokumentum alkalmazását az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának csökkentése tekintetében (V. rész), azonban
ezt gyakorlati okoknál fogva lehetővé kell tenni, mivel a 2014/24/EU irányelv 65. cikke és a 2014/25/EU irányelv 78. cikkének (2)
bekezdése előírja, hogy e részvevők számának bármilyen csökkentését objektív és megkülönböztetésmentes szempontok vagy
szabályok alapján kell végezni.
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III.
SZAKMAI, MŰSZAKI FELTÉTELEK
I. A FELADAT RÖVID LEÍRÁSA
1) A társadalombiztosítási támogatással igénybe vehető
 gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, gyógyászati ellátások rendelésére használatos megszemélyesített, egyedi, nem ismétlődő azonosítóval és ennek vonalkóddal történő leképezésével ellátott általános orvosi vény és
 szemüveglencse, -keret, kontaktlencse és tartozékaik rendelésére használatos megszemélyesített, egyedi, nem ismétlődő azonosítóval és ennek vonalkóddal történő leképezésével ellátott
szemészeti vény
előállítása, valamint orvosonkénti és megrendelési tételenkénti csomagolása és kiszállítása zárt
technológiai rendszerben a beérkezett vényigények szerint.
2) A vények igénylésének és kiszállításának számítógépes nyilvántartása az egyedi, nem ismétlődő
azonosítóhoz és a rendelési tétel sorszámához kötötten, a NEAK-al egyeztetett módon.
II. A VÉNYEKKEL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK
II.1) A VÉNYEK FOGALMA, FAJTÁI, TÍPUSAI
II.1.1) A vények fogalma
Az orvosi vény (a továbbiakban: vény) orvosspecifikus (vagy megszemélyesítés nélküli ún. biankó
vény), vonalkóddal is megjelölt, egyedileg, naptári éven belül folyamatosan sorszámozott, hamisítás
elleni védelemmel ellátott formanyomtatvány, amelyet elsősorban támogatással történő
rendelvényezésre biztosít a NEAK az erre jogosult orvosoknak. Az Vevő ezen eljárás eredményeként
legyártásra kerülő vények hátoldalára tájékoztatót kíván elhelyezni.
II.1.2) A vények fajtája
Az orvosi vényeknek két fajtája van: az általános orvosi vény és a szemészeti vény. Mindkét
vényfajta megjelenési formája álló, téglalap alakú.
Mindkét vényfajtából szükséges a NEAK igénye szerinti speciális sorszámozású, ún. biankó vények
előállítása, aminek fő oka, hogy a vények gyártásának a megrendeléstől a kiszállításig mért átfutási
ideje alatt is biztosítani kell az orvosoknak ezt a gyógyszerrendeléshez szükséges alapvető eszközt
betegellátási érdekből. A biankó vényekre a felhasználó orvost azonosító adatok nem a nyomdában
kerülnek rá, hanem a gyártást követően a vény orvosnak történő kiszolgáltatása után. A biankó
vények előállítása során a megszemélyesítés nyomdai lépését nem kell elvégezni. A biankó vények
kiszállítása nem az orvosokhoz, hanem a NEAK Ellátási és Koordinációs Főosztályaihoz történik, az
igény ebben az esetben is az Eladó által átadott elektronikus megrendelésben jelenik meg.
II.2) A VÉNYEK ANYAGAI
Az orvosi vények anyagai egészségre káros komponenseket nem tartalmazhatnak. A vények a
felhasználás és a tárolás során fizikai, kémiai és mechanikai tulajdonságaikat a felhasználást,
adatfeldolgozást akadályozó mértékben nem változtathatják meg a gyártást követő 5. év végéig.
II.2.1) Papír
Az orvosi vények papírja a különféle számítástechnikai nyomtató berendezésekben (lásd AD: II.3.1.)
pont) egyaránt használható, az alábbi követelményeknek megfelelő papír:
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- DIN EN 12281. számú szabvány szerinti,
- 80 ± 4 g/m2-tömegű, tollal kézírásra is alkalmas,
- 100-200 ml/perc közötti Bendtsen felületi érdességi érték.
A papír minősége a szerződés időtartama alatt nem változhat.

II.2.2) Nyomat
Az alnyomat és a feliratok ofszetnyomtatással, a megszemélyesítés digitális nyomtatási eljárással
készül. Az ofszetnyomtatáshoz az előoldalon OCR vörös festéket kell használni, amelynek reflexiós
spektruma 580820 nm tartományon belül van, PANTONE 172 U direkt szín. A hátoldalon a vény
alnyomatával egyező színű vörös festéket kell használni.
Vevő kizárólag az előírásnak megfelelő, élénk színt fogadja el az eljárásban.
A megszemélyesítés fekete színnel történik.
A nyomatnak – beleértve az alnyomatot, a feliratokat és a megszemélyesítést is – 240oC-ig hőállónak kell
lennie, az elektrofotográfiai (lézeres vagy tóneres) nyomtatóban történő további feldolgozás során, az
elkenődés elkerülése érdekében. A vényeken tónerfoltok megjelenése nem elfogadható. A beadott
papírminták tesztelésre kerülnek - mind elektrofotográfiai- mind festéksugaras nyomtatóval- a papír
meggyűrődése, elakadása, illetve a vényen lévő festék elkenődésének vizsgálata céljából.
A nyomat színe 5 éves időtartam alatt nem változhat olyan mértékben, hogy az a vény
információtartalmát, annak olvashatóságát befolyásolja.
A nyomtatott szövegek betűtípusai és méretei alább, az AD II.4.2) pontban kerülnek ismertetésre.
II.3) A VÉNYEK FUNKCIÓI
II.3.1) Kitöltés, visszaolvasás
Az orvosi vényeknek egyidejűleg alkalmasnak kell lenniük gépi és kézi kitöltésre. Az orvosok különféle
számítógépes, festéksugaras (ink-jet) és elektrofotográfiai (lézer vagy tóneres) nyomtatókat
használnak, amelyek különböző korúak, eltérő karbantartottsággal bírnak és különböző (eredeti vagy
utángyártott) festékpatronokkal felszereltek. Ezen felül szükséges a kézírással, golyóstollal történő
kitölthetőség biztosítása is. Az orvosi vények legyenek ellátva hamisítás elleni védelemmel. (Lásd az AD
II.5. pontot!)
II.3.2) Feliratok és visszaolvasási mezők helye
Az általános orvosi vény feliratainak helyét az 1.)-2.) ábrák ismertetik. A vények hátoldalán tájékoztató
szöveg található, melynek pontos tartalmát az Vevő az AD II.4.2.3) pontban határozza meg. A
tájékoztató szöveg ofszetnyomtatással, a vény alnyomatával egyező színű vörös festékkel, hamisítás
elleni védelem nélkül készül.
II.4) A VÉNYEK ALAKI, TARTALMI KÖVETELMÉNYEI
II.4.1) A vények méretei
Az 1.)-2.) ábrákon megadott méretek az irányadóak, melyektől Vevővel történt egyeztetést követően
el lehet térni.
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A méretekre vonatkozó, az 1.)-2.) ábrákon feltüntetett tűréshatárokat úgy kell értelmezni, hogy az
előállított vényeknek ezeken a tűréshatárokon belül kell maradniuk, továbbá azok a gyártás és a
teljesítés során sem változhatnak csak egyeztetést követően.
II.4.2) A vények nyomatain lévő feliratok (szövegek) betűtípusai és ezek méretei
A vörös nyomat ofszetnyomtatással az alábbi, jól olvasható betűtípusokkal és méretekkel (pt), magyar
ékezetes karakterkészlet szerint készül az AD II.4.2.1, II.4.2.2 és a II.4.2.3 pontokban részletezettek alapján.
A megszemélyesítés mindkét vényfajta esetében digitális nyomtatási eljárással, fekete színnel,
magyar ékezetes karakterkészlet szerinti Arial betűtípussal, az orvos neve kivételével normál
betűváltozattal, 8 pontos betűmérettel készül. Az orvos nevét félkövér betűváltozattal kell
nyomtatni, szintén 8 pontos betűmérettel.
II.4.2.1) Általános orvosi vény előoldala:
– NEMZETI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAPKEZELŐ ORVOSI VÉNYE
– Az orvos adatai:
– Beteg neve, címe:
– Születési dátum:
– ENY:
– EU:
– Társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ-szám):
– BNO:
– Kiállítás dátuma:
– Jogcímek:
– Normatív
– Egyedi tám.
– HM
– Közgyógy
– Üzemi baleset
– Eü. kiemelt
– Eü. emelt
– Teljes ár
– Nem helyettesíthető
– Szakorvosi javaslatra vonatkozó adatok:
– Kiállító orvos azonosítója:
– Javaslat kiállításának dátuma:
– Betegellátási esemény sorszáma (naplószám):
– Rp.
– P.H.
– beteg aláírása
– termék átvevőjének aláírása
– orvos aláírása
– Kiadás dátuma:
– A termék kiadójának kézjegye:
– A retaxát végző kézjegye:
– Extra vonalkód:
– gyártó neve, címe, telefonszáma

- Garamond bold; 9
- Garamond; 7
- Garamond; 7
- Garamond; 7
- Garamond; 7
- Garamond; 7
- Garamond; 5
- Garamond; 5
- Garamond; 5
- Garamond bold; 7
- Garamond; 5
- Garamond; 5
- Garamond; 5
- Garamond; 5
- Garamond; 5
- Garamond; 5
- Garamond; 5
- Garamond; 5
- Garamond; 5
- Garamond bold; 7
- Garamond; 5
- Garamond; 5
- Garamond; 5
- Garamond; 7
- Garamond; 7
- Garamond; 7
- Garamond; 7
- Garamond; 7
- Garamond; 7
- Garamond; 7
- Garamond; 7
- Garamond bold; 7
- Garamond; 4
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II.4.2.2) Szemészeti vény előoldala:
– NEMZETI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAPKEZELŐ ORVOSI VÉNYE
– Az orvos adatai:
– Beteg neve, címe:
– Születési dátum:
– ENY:
– EU:
– Társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ-szám):
– BNO:
– Kiállítás dátuma:
– Jogcímek:
– Normatív
– Egyedi tám.
– HM
– Közgyógy
– Üzemi baleset
– Eü. kiemelt
– Eü. emelt
– Teljes ár
– Nem helyettesíthető
– Rp.
– P.H.
– beteg aláírása
– termék átvevőjének aláírása
– orvos aláírása
– Kiadás dátuma:
– A termék kiadójának kézjegye:
– A retaxát végző kézjegye:
– Extra vonalkód:
– gyártó neve, címe, telefonszáma
A szemtengely jelölésének betűtípusa, méretei:
– TABO: 8; – J: 9; – B: 9; – Ax. int.: 7; – számjegyek: 6;
A szemüvegre vonatkozó táblázat feliratai és betűi:
– A szemüveglencse típusa:
– A felületkezelés megnevezése:
– A szemüvegkeret típusa:
A kontaktlencsére vonatkozó táblázat feliratai és betűi:
– A kontaktlencse típusa:

- Garamond bold; 9
- Garamond; 7
- Garamond; 7
- Garamond; 7
- Garamond; 7
- Garamond; 7
- Garamond; 5
- Garamond; 5
- Garamond; 5
- Garamond bold; 7
- Garamond; 5
- Garamond; 5
- Garamond; 5
- Garamond; 5
- Garamond; 5
- Garamond; 5
- Garamond; 5
- Garamond; 5
- Garamond; 5
- Garamond; 7
- Garamond; 7
- Garamond; 7
- Garamond; 7
- Garamond; 7
- Garamond; 7
- Garamond; 7
- Garamond; 7
- Garamond bold; 7
- Garamond; 4
- Times New Roman,
- Garamond; 6
- Garamond; 6
- Garamond; 6
- Garamond; 6
- Garamond; 6
- Garamond; 6

II.4.2.3) Valamennyi vényfajta –biankó, megszemélyesített ezen belül általános és szemészeti hátoldala
A vények hátoldalán található tájékoztató szöveg a vény alnyomatával egyező színű vörös nyomat,
ofszetnyomtatással magyar ékezetes karakterkészlet szerinti Garamond betűtípussal, normál
betűváltozattal, 8 pontos betűmérettel készül. A tájékoztató szöveg:
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TISZTELT BIZTOSÍTOTT!
Ön a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) orvosi vényét tartja kezében, ami arra jogosítja
fel, hogy az orvosa által rendelt gyógyszert, gyógyászati segédeszközt (GYSE) társadalombiztosítási
támogatással válthassa ki a gyógyszertárban, GYSE-szaküzletben. Vény nélkül ezekhez a
termékekhez nem, vagy csak támogatás nélkül juthat hozzá.
A vény előlapját kezelőorvosa tölti ki, majd aláírásával és bélyegzőjével hitelesíti azt. A vény
átvételét Ön az aláírásával igazolja a „beteg aláírása” vonalon, amivel egyben arról is nyilatkozik,
hogy a gyógyszer vagy GYSE rendelését megelőzően átesett orvosi vizsgálaton, illetve kezelőorvosa
felvilágosította a gyógyszer vagy GYSE alkalmazásával kapcsolatos tudnivalókról. Fontos tudnia,
hogy a vényt nem csak személyesen válthatja ki, hanem ezt képviselője – például családtagja – is
megteheti. A termékek átvételét az átvevő a vény előlapján, a „termék átvevőjének aláírása”
vonalon aláírásával igazolja, amivel egyben arról is nyilatkozik, hogy a terméket kiszolgáló
szakember megadta a gyógyszer vagy GYSE alkalmazásához szükséges tájékoztatást.
Előfordulhat, hogy az Önnek rendelt gyógyszer több különböző néven is forgalomban van. Ezeket az
Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) egymással egyenértékűnek és
helyettesíthetőnek minősítette, így márkanévtől függetlenül alkalmasak az Ön orvosa által előírt
kezelésre. Ennek ellenére gyakran igen eltérő a kiváltáskor fizetendő térítési díj. Az alacsonyabb ár
nem jelent rosszabb minőséget, mivel hazánkban csak szigorú minőségi kritériumoknak megfelelő
termékek kerülhetnek forgalomba. Kezelőorvosának a gyógyszerrendelés során tájékoztatnia kell
Önt a várható költségekről és a rendelt gyógyszer helyettesítő készítményeiről. Ha kezelőorvosa a
vény előlapján a helyettesítést egészségügyi okból nem zárta ki, az Önt kiszolgáló gyógyszerész
köteles tájékoztatást adni a kedvezőbb térítési díjú helyettesítő készítményekről. Ha csökkenteni
kívánja gyógyszerkiadásait, és egyetért a gyógyszerész javaslatával, a gyógyszertárban is lehetősége
van az alacsonyabb térítési díjú készítményt választani.
Amennyiben orvosa Önnek gyógyszert rendel, annak alapos oka van. Kérjük tehát, hogy a rendelt
gyógyszert váltsa ki, és orvosa, gyógyszerésze utasításainak megfelelően tárolja és alkalmazza azt,
hiszen csak így várható egészségi állapotának javulása. A gyógyszer helyes alkalmazásáról a
termékhez mellékelt betegtájékoztatóból kap információt, de kérdezheti kezelőorvosát vagy
gyógyszerészét is. Amennyiben a gyógyszer szedése során nem várt esemény, mellékhatás lép fel,
értesítse kezelőorvosát vagy gyógyszerészét, akik szükséges esetben bejelentést tesznek az illetékes
hatóságnak. Kérjük, hogy lejárt gyógyszereit – melyek veszélyes hulladéknak minősülnek – vigye
vissza a gyógyszertárba, ahol gondoskodnak azok biztonságos megsemmisítéséről.
A vényeket a NEAK a hamisítás megakadályozása érdekében biztonsági elemekkel rendeli, és
térítésmentesen biztosítja az orvosoknak a folyamatos és biztonságos betegellátás érdekében. Ha
bővebben kíván olvasni arról, hogy a NEAK mit tesz a betegek magas színvonalú gyógyszer- és
GYSE-ellátása érdekében, keresse fel internetes oldalainkat: http://www.neak.gov.hu/gyogyszer,
http://www.neak.gov.hu/gyogyszerkereso, http://www.neak.gov.hu/gyse.
Mielőbbi gyógyulást, tartós jó egészséget kívánunk!
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
Az oldal alján 112 mm*36 mm-es bekeretezett téglalap, bal felső sarkában szöveg. A szöveg:
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Nyilatkozatok, közlemények:
II.5) A VÉNYEK HAMISÍTÁS ELLENI VÉDELME
Tekintettel arra, hogy a vények egyediek, alapvető jelentőségű, hogy az egyedi azonosító mellett ne
lehessen azokból másodpéldányokat létrehozni. Éppen ezért szükséges, hogy a vények
rendelkezzenek az alábbiakban meghatározott hamisítás elleni védelemmel (rövidítve: HV). A
hamisítás elleni védelem elemeinek helyét az 1.)-2.) ábrák ismertetik. A hamisítás elleni védelem
alkalmazott jelöléseinek kifejtése:
 HV1: UV sugárzásban jól láthatóan világító (fluoreszkáló) felirat a vények fejlécében „NEMZETI
EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAPKEZELŐ ORVOSI VÉNYE” szöveggel.
 HV2: Mikroírás (pozitív) a vények alsó harmadában a beteg aláírása, a termék átvevőjének aláírása és az orvos aláírása szövegek feletti vonalaknál, melynek szövege:
„NEMZETIEGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSIALAPKEZELŐ”, szóközök nélkül, folytatólagosan és ismétlődően
egy vonalon belül a vonal teljes hosszúságában, a vonal végénél csonkolva.
II.6) A VÉNYEK MEGRENDELÉSE ÉS MEGSZEMÉLYESÍTÉSE
A vényekre az Eladónak fel kell vezetni az azonosításra és a megszemélyesítésre alkalmas adatokat,
vagyis az orvos személyére, munkahelyére és bizonyos esetekben a rendelés jogcímére utaló
információkat (pro familia vények), illetve a vény egyedi azonosító sorszámát. A megszemélyesítésre
és azonosításra szolgáló adatokat a vénynek szöveg, számsor és vonalkód formájában kell
tartalmaznia meghatározott helyen.
A megszemélyesítéshez szükséges adatokat az Vevő elektronikus formában folyamatosan átadja az
Eladónak a megrendelés részeként. Az Eladó az átadott adatokat köteles maradéktalanul és pontosan
felvezetni a vényekre. Az adatok átadásának részletes módját és az adatstruktúrát a Felek
folyamatosan egyeztetik. Vevő változásokat eszközölhet az adattartalomban az Eladóval történt
egyeztetést követően.
Az Eladó saját digitális hálózati rendszerén belül, digitális nyomtatással oldja meg a nyomatok
megszemélyesítését, különös tekintettel arra, hogy minden vényt egyedi azonosítóval és ennek
megfelelő vonalkóddal lásson el a megrendelésnek megfelelően.
A gyártási hibás vényeket a gyártó saját, zárt adatbiztonsági rendszerén belül megsemmisíti,
különös tekintettel az esetleges duplázódásokra.
A kezelt adatok védelmének érdekében Eladónak meg kell felelnie a biztonsági okmányok
védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI.14.) Korm. rendeletben megfogalmazott
követelményeknek.
- zárt rendszerű, szigorú elszámolást lehetővé tevő technológiai szervezeti rendszer és
annak biztonsági szabályzata,
- belső ellenőrzési szervezet, valamint az elkülönített őrzés feltétele,
-az előállítás során keletkezett selejt és hulladék anyagok zárt rendszerű
megsemmisítéséhez szükséges szabályzat és berendezés.
II.6.1) A megszemélyesítéshez szükséges adatok és azok átadása
Vevő hetente két alkalommal adja át elektronikus levél mellékleteként az adatokat xml formátumú
fájlban. Az Vevő és az Eladó részéről erre a célra működtetett elektronikus levélcímet a felek a
szerződéskötésig egyeztetik. Az átadott adatok struktúrája és az adatok jelentése egy rendelési
tételen belül az alábbi:
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes" ?>
<document>
<rendeles>
<sorszam>288074</sorszam>
[a rendelési tétel sorszáma]
<mep_id>...</mep_id>
<orvos_nev> Dr. Vény Vendel </orvos_nev>
[az orvos neve]
<orv_tel>+3612885100</orv_tel>
[az orvos telefonszáma]
<menny>5000</menny>
[a rendelt mennyiség]
<int_ag_kod>380092100</int_ag_kod>
[kilencjegyű azonosító]
<int_nev> NEAK Közép-Magyarországi
[a szolgáltató neve]
Területi Hivatal </int_nev>
<int_irsz>1139</int_irsz>
[a szolgáltató irányítószáma]
<int_varos> Budapest </int_varos>
[a szolgáltató városcíme]
<int_utcahsz> Teve utca 1/a-c.</int_utcahsz>
[a szolgáltató címe]
<cim_nev> NEAK Közép-Magyarországi
[címzett neve]
Területi Hivatal </cim_nev>
<cim_irsz>1139</cim_irsz>
[elsődleges kézbesítési cím; irsz]
<cim_varos> Budapest </cim_varos>
[elsődleges kézbesítési cím; város]
<cim_utcahsz> Teve utca 1/a-c.</cim_utcahsz>
[elsődleges kézbesítési cím]
<kezdo_sorsz>210803244711000115</kezdo_sorsz> [a vények kezdő sorszáma]
<veg_sorsz>210803244711500019</veg_sorsz> [a vények utolsó sorszáma]
<szakvizsga>Belgyógy., Háziorv.,Fogl.orv</szakvizsga> [az orvos szakvizsgái]
</rendeles>
<rendeles>........
</document>
Az átadott adatfájlban a rendelési tétel sorszáma az adott rendelési tétel egyértelmű azonosítását
szolgálja, ehhez kapcsolódik a megrendelés, illetve ezt követően a teljesítés nyomon követése és
igazolása is. Egy megrendelési tétel egy orvos egy egyedi megrendelése, mely az egyesével
növekvő sorszámtól és az ehhez kapcsolódó CDV kódtól (a vényazonosító 11-16 és 18 karakterei)
eltekintve minden elemében megegyező tartalmú vényeket foglal magába.
Az orvos neve, telefonszáma, kilencjegyű azonosító kódja, munkahelyének neve, címe és
szakvizsgája a vényen kerül feltüntetésre. A vényen az adatok megjelenésének sorrendjét az 1. és 2.
ábra mutatja be. Fentről lefelé haladva:
1. sor: az orvos neve, ezt követően az orvos szakvizsgái rövidítve (zárójelben, vesszővel elválasztva
egymástól)
2. sor: a megadott szolgáltató neve önmagában (pro familia rendelés esetén a „Pro Familia” felirat
önmagában)
3. sor: a szolgáltató nevének folytatása (ha szükséges; ha nem szükséges, üresen marad)
4. sor: a szolgáltató négyjegyű irányítószáma és városcíme (egy szóközzel elválasztva egymástól)
5. sor: a szolgáltató címe (közterület neve, jellege és házszám)
6. sor: az orvos/szolgáltató telefonszáma „Tel.:” előírást követően
7. sor: a szolgáltató azonosítója „Kilencjegyű azonosító:” előírást követően.
A rendelt mennyiség adja meg a rendelési tételen belül legyártandó vények számát.
A legyártandó vények típusát a kezdő és utolsó vényazonosító 17. karaktere kódolja. Ez az érték
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egyrészt meghatározza, hogy normál vagy szemészeti vény legyártása szükséges, másrészt innen derül
ki, hogy biankó vagy pro familia vények gyártására van igénye az Eladónak. A sorszám felépítését
részletesen a II.6.2. rész tartalmazza. Amennyiben a vény formátuma alapján biankó, úgy a
megszemélyesítésre vonatkozó adatokat nem kell a vényre nyomtatni gyárilag. Pro familia vény esetén
az orvos neve és szakvizsgái alatt a „Pro Familia” feliratot szükséges a vényre nyomtatni.
Az elsődleges kézbesítési címre vonatkozó adatok jelölik az adott megrendelési tétel teljesítési
helyét, ide kell eljuttatnia Eladónak a vénycsomagot. Egészségügyi szolgáltató orvosa kizárólag a
vényen megjelölt telephelyre rendelheti a vényét, vagyis kórház, szakellátó, háziorvosi rendelő és
magánrendelő orvosa esetében a vényen feltüntetendő címadatok egyeznek az elsődleges
kézbesítési címre vonatkozó adatokkal. Pro familia orvos esetében az orvosnak lehetősége van arra,
hogy a vényen feltüntetett lakcíme helyett elsődleges kézbesítési címként annak az egészségügyi
szolgáltatónak a címét adja meg, ahol dolgozik.
A vények kezdő és utolsó sorszáma ad alapot ahhoz, hogy az Eladó maga állítsa elő a rendelési
mennyiségnek megfelelő összes vény egyedi azonosító sorszámát és vonalkódját.
II.6.2) Az egyedi vényazonosító számsor képzése és felépítése
Az egyedi vényazonosító számsor a vonalkód-prefixszel együtt 18 karakterből áll. Az alábbi táblázat
mutatja a vényazonosító kód felépítését, melynek módosítását a Vevő bármikor kezdeményezheti
az Eladó felé:

A fenti táblázat normál vények esetén mutatja be a vényazonosító kód felépítését. A korábban
definiált biankó vények esetében a számsor szerkezete az alábbi táblázatban foglaltak szerint
alakul:
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A fenti két táblázatban a 17. karakter az alábbi táblázatban foglaltak szerinti értékeket veheti fel:

A táblázatok értelmében a számsor 18. karaktere minden esetben egy un. CDV kódot tartalmaz,
melyet úgy kell képezni, hogy a vényazonosító CDV nélküli utolsó karakterétől indulva egyesével
megszorozzuk a sorszám számjegyeit felváltva 3-mal és 1-gyel, míg az első jegyhez nem érünk. A
kapott számok összegének 10-zel történő osztási maradéka a CDV.
A II.6.1) részben leírtak alapján a NEAK az Eladóval a megszemélyesítéshez szükséges adatokat
elektronikusan közli, ezen adatok tartalmazzák a rendelés kezdő és utolsó vényazonosítóinak
sorszámát, ennek alapján az Eladó állítja elő az egyedi sorszámokat. Az AD II.6.1) és az AD II.6.2)
fejezetek alapján a nyertes szállító a kezdő és végsorszámból veszi a rendelési tétel összes
vényazonosítójának 1-10 és 17. karakterét. A 11-16 karakterek egyesével növekvő sorszámok a
rendelési tételen belül. A 18. karaktert, vagyis a CDV kódot az Eladó a fent leírt algoritmus alapján
minden vényhez maga képzi le.
II.6.3) A vonalkód
A tizennyolc-jegyű egyedi vényazonosítót szemmel is olvasható számokkal és felette Kód-128 típusú
szabványos vonalkóddal is meg kell jeleníteni a vény 1.)-2.) ábráin megjelölt részén, a jobb felső
szegmensben az orvos adatai mellett. A vonalkód az MSZ EN 799:2001 szabványnak felel meg, a
kódtípusa Kód-128, az alábbi fő paraméterek jellemzik:
 A jelkép szerkezetét az MSZ EN 799:2001 szabvány 4.2 pontja határozza meg.
 Az adott felhasználási környezetre alkalmazott kódkészlet: „C”, az MSZ EN 799:2001 szabvány 4.3.3.3 pontja szerint.
 Jelképellenőrző jel (jelkép CDV) az MSZ EN 799:2001 4.3.5 pontja valamint az A1 melléklet
szerint.
 „FNC1” funkcionális karaktert tartalmaz az MSZ EN 799:2001 B melléklete szerint.
 A jelkép méreteit és tűréseit alapvetően az MSZ EN 799:2001 szabvány 4.4 pontja határozza
meg azzal, hogy a vonalkód szélessége legalább 50 mm, magassága 12 mm legyen.
 A jelkép X moduljának mérete az MSZ EN 799:2001 szabvány 4.6 pontja és a gyakorlati alkalmazás sajátosságai alapján 0,3-0,34 mm.
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A jelkép előtt és mögött megjelenő világos mező az MSZ EN 799:2001 szabvány 4.6.3.1
pontja alapján kerül meghatározásra.

A Kód-128 vonalkód felépítése az MSZ EN 799:2001 szabvány alapján a következő:

Az EU konform vényeken alkalmazott vonalkód struktúrája
összhangban a MSZ EN 799:2001 szabvánnyal 1.
(vonalkód felépítése)

Stop

Start C

FNC1

123451 07 000001 1 8
CDV
AI: (21)
Jelkép CDV

ADAT
VÉNYAZONOSÍTÓ SORSZÁM: 21 12345 1 07 000001 1 8
1.

Start jel (kezdo széljel, C jelkészlet)

2.

FNC1 (Start jel utáni elso karakter)

3.

Adat

4.

Jelkép CDV

5.

Stop jel (záró széljel, C jelkészlet)

II.7) A VÉNYEK CSOMAGOLÁSA ÉS KISZÁLLÍTÁSA
Eladó az orvosok megrendelési tételeit - az egyedi azonosító sorszámmal és vonalkóddal ellátott
vényeket külön-külön csomagolja, majd a csomagokat saját költségén a megrendelés részeként
biztosított elektronikus adatfájlban található elsődleges kézbesítési címre juttatja. Az elsődleges
kézbesítési cím az orvosnak, az egészségügyi szolgáltatónak vagy a NEAK Ellátási és Koordinációs
Főosztályának címe lehet. Igény szerint lehetőség van ettől eltérő cím megjelölésére is. Egészségügyi
szolgáltató orvosa kizárólag a vényen megjelölt telephelyre rendelheti a vényét, vagyis kórház,
szakellátó, háziorvosi rendelő és magánrendelő orvosa esetében a vényen feltüntetendő címadatok
egyeznek az elsődleges kézbesítési címmel. Pro familia orvos esetében az orvosnak lehetősége van
arra, hogy a vényen feltüntetett lakcíme helyett elsődleges kézbesítési címként annak az
egészségügyi szolgáltatónak a címét adja meg, ahol dolgozik, ezzel is egyszerűsítve a kiszállítás
logisztikai folyamatát.
Eladó több módon biztosíthatja a vénycsomagok hatékony kézbesítését:




Saját erőforrásokból gondoskodhat a kiszállításról.
Igénybe veheti harmadik fél szolgáltatásait, pl. feladhatja utánkövetett postai küldeményként a
csomagokat, vagy csomagküldő szolgálatot bízhat meg a feladattal.
Kombinálhatja a fenti két lehetőséget.

Eladó a rögzített határidők szem előtt tartása mellett tetszés szerint optimalizálhatja a logisztikai
folyamatot, egy vagy több egymáshoz közel eső egészségügyi szolgáltató megrendeléseit egy szállítással
is célba juttathatja.
A rendelési tételnagyságokra vonatkozóan az alábbiak érvényesek:
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Pro familia vény esetében az orvos által rendelhető tételnagyság maximum 500 db vény.
Háziorvosi tevékenységet nyújtó szolgáltató orvosa által rendelhető tételnagyság maximum
10.000 db vény.
Finanszírozott egészségügyi szolgáltató orvosa által rendelhető tételnagyság maximum 2.500
db vény.
Nem finanszírozott egészségügyi szolgáltató orvosa által rendelhető tételnagyság maximum
1.000 db vény.
Szemész szakképesítéssel rendelkező szakorvos által rendelhető tételnagyság maximum 500 db
vény.

A vénycsomagok kiszállítása során előfordulhat, hogy az első kézbesítési kísérlet nem jár sikerrel, mert a
címzett nem tartózkodik az elsődleges kézbesítési címen. Ez esetben Eladónak gondoskodnia kell arról,
hogy az első kézbesítési kísérletet és kézbesítési értesítő elhelyezését követően a címzett 10 naptári
napon belül a csomagot átvehesse egy – az elsődleges kézbesítési cím 25 km-es környezetében lévő –
átvevőhelyen.
A kézbesítés akkor tekinthető sikertelennek, ha a címzett az első kézbesítési próbálkozást követő 10
naptári napon belül nem veszi át a csomagot a kézbesítési értesítőn megjelölt átvevőhelyen.
Sikertelen kézbesítés esetén Eladó a küldeményt saját költségén az eredeti kézbesítési cím területi
illetékességébe tartozó NEAK Ellátási és Koordinációs Főosztályához juttatja azzal, hogy a címzett
számára megküldött értesítőn egyértelműen feltünteti, hogy a vények hol vehetők át. Eladónak Vevő a
szerződéskötésig megadja a NEAK területileg illetékes Ellátási és Koordinációs Főosztályainak
címlistáját.
A vénycsomagok átvételére más módon (így pl. személyes nyomdai átvétellel) nincs lehetőség, a
megrendelő által megadott címen át nem vett küldemények a NEAK Ellátási és Koordinációs
Főosztályain vehetők át.
Az egyes orvosok megrendelési tételeinek pontos csomagolása kiemelkedő jelentőséggel bír, hiszen
egy csomagolási egységbe semmiképpen nem kerülhetnek több különböző orvos vényei. A vények
gyártásának, kiszállításának és átadásának alapos dokumentálása folyamatosan szükséges.
II.8) A VÉNY GYÁRTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE
Az Eladóval kötött szerződésben az Eladónak vállalnia kell, hogy székhelyén vagy az általa
meghatározott telephelyén a szerződés teljesítése során – a felek közötti együttműködés keretében
– előzetesen egyeztetett időpontban biztosítja az Vevő számára a vények gyártásának részletes
helyszíni ellenőrzését. Vevő az alábbi szempontra különös tekintettel végez helyszíni ellenőrzést:






Eladó betartja-e azokat az adatvédelmi szempontokat, melyek alapvető jelentőségűek az átadott adatokkal való visszaélés elkerülése érdekében.
Eladó ténylegesen működteti-e a minőségbiztosítási rendszereket és betartja-e a minőségbiztosítási előírásokat.
Eladó műszaki és biztonsági szempontból képes-e a vények hamisítás elleni védelmét biztosítani, a keletkezett hibás darabokat (duplikátumok) felismerni, kiszűrni és megsemmisíteni mind a
nyomtatás mind a megszemélyesítés munkafolyamatai során.
Eladó a vények orvosonkénti és rendelési tételenkénti csomagolására ténylegesen biztonságos,
minimális hibalehetőséget hordozó megoldást működtet-e.
Eladó a vénycsomagok kiszállítását megfelelő módon biztosítja-e.
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III. ÁBRÁK JEGYZÉKE
1.) ábra – Általános orvosi vény feliratai, főbb méretei és hamisítás elleni védelme
2.) ábra – Szemészeti vény feliratai, főbb méretei és hamisítás elleni védelme
3.) ábra – Mindkét vénytípus hátoldalának főbb méretei, illetőleg felirata tekintetében a II. 4.2.3.
pont tartalma az irányadó.
A legyártandó vények készítésekor az ábrán szereplő vények paramétereit és az AD II. 2.2.)
Nyomat pontban meghatározott színmintát kell alkalmazni a műszaki ajánlatként benyújtott
papír alapanyaggal mindenben megegyezően, a szerződésben foglaltak szerint!
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1. ábra: Általános orvosi vény feliratai, főbb méretei és hamisítás elleni védelme

HV1

Orvos
adatai

Dr. Vény Vendel (belgyógyászat, sebészet)
Közép-Magyarországi Területi Hivatal
1139 Budapest
Teve utca 1/a-c
Tel.: +3612885100
Kilencjegyű azonosító: 123456789
Vonalkód

Nyomda
adatai

HV2
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2. ábra: Szemészeti vény feliratai, főbb méretei és hamisítás elleni védelme

HV1

Orvos
adatai

Dr. Vény Vendel (szemészet)
Közép-Magyarországi Területi Hivatal
1139 Budapest
Teve utca 1/a-c
Tel.: +3612885100
Kilencjegyű azonosító: 123456789

Vonalkód

Nyomda
adatai

HV2
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3. ábra: Mindkét vénytípus hátoldalának feliratai és főbb méretei (a pontos felirat a II.4.2.3 pontban
található).
vény szélessége: 121,92 mm (4,8 coll)

vény hosszúsága: 210 mm ± 1 mm

nyomtatott mező szélessége: 113,92 mm

52

F042/35-23/2017.

IV.
ADÁSVÉTELI KERETMEGÁLLAPODÁS
Szerződő felek:

I./ Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
székhely: 1139 Budapest, Váci út 73/A.
adószám: …………………….
bankszámlaszám: …………………….
Magyar Államkincstárnál vezetett NEAK Ellátási számla
képviselő: Kiss Zsolt ellátási főigazgató-helyettes
mint vevő, a továbbiakban: Vevő
II./
székhely: ……………………..…………..
adószám: ……………………………..…..
bankszámlaszám: ………….…………..
cégjegyzék száma: ……………………..
képviselő: …………………………………..
mint eladó, a továbbiakban Eladó vagy Nyertes Ajánlattevő
a továbbiakban együttesen: „Felek”

Előzmény
A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, mint ajánlatkérő, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény („Kbt.”) 105.§ (2) bekezdés c) pontja alapján keretmegállapodás megkötésére
irányuló nyílt közbeszerzési eljárást indított „Orvosi vények 2019. december 31-ig terjedő
időszakra szóló közbeszerzése keretmegállapodásos eljárás keretében” megnevezéssel. A
lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként a Vevő több Ajánlattevővel köt
keretmegállapodást, majd a Kbt. 105. § (3)-(5) bekezdése alapján a versenyt újranyitja és a nyertes
Ajánlattevővel a Keretmegállapodás alapján egyedi adásvételi szerződést köt. A Felek rögzítik, hogy
a Vevő a Kbt. és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)
rendelkezései alapján köti meg a Keretmegállapodást és az egyedi adásvételi szerződést.
1./
A Keretmegállapodás tárgya
Vevő megrendeli Eladótól az ország vényellátásának biztosítása érdekében a jelen szerződés
aláírásának napjától, de legkorábban 2018. január 1-től 2019. december 31-ig terjedő időszakra
legfeljebb 576.000.000 db orvosi vény nyomdai előállítását, ezek orvosonkénti és megrendelési
tételenkénti csomagolását és a megjelölt címre szállítását, valamint a kapcsolódó adatkezelési
szolgáltatások nyújtását a jelen Keretmegállapodásban és az egyedi adásvételi szerződésben
meghatározott tartalommal.
Jelen Keretmegállapodás alapján Vevő az orvosi vények szállítása tárgyában a Keretmegállapodásos
eljárás 2. részének lefolytatása során a versenyt újranyitja. A Keretmegállapodás aláírása
önmagában nem jelenti az orvosi vények megrendelését; a szállításra vonatkozó kötelezettséget
kizárólag a Keretmegállapodásos eljárás 2. részében lefolytatott verseny újranyitás
eredményeképpen létrejövő egyedi adásvételi szerződés („Egyedi Adásvételi Szerződés”)
keletkeztet. A Felek a vények szállítására vonatkozó speciális feltételeket, a szerződéses árat,
valamint az Eladó által megajánlott vállalásokat és egyéb kedvezményeket a verseny újranyitás
során határozzák meg.
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Az egyedi adásvételi szerződések teljesítésére a Keretmegállapodás rendelkezései változatlan
tartalommal érvényesek, azzal, hogy amennyiben az adott egyedi adásvételi szerződés valamely
rendelkezése a Keretmegállapodásban szereplő kikötésekhez képest többlet feltételeket is
tartalmaz, az adott egyedi adásvételi szerződés teljesítésére kiterjedő hatállyal az adott egyedi
adásvételi szerződésben szereplő többlet feltételeket kell alkalmazni.
2./

Szerződéses árak

Termék neve

Nettó
egységár
(Ft/db)

Bruttó egységár
(Ft/db)

Össz. ár a teljes
mennyiségre (bruttó Ft)

Orvosi vény
A nettó egységár 2 (kettő) tizedes jegyre kerekített érték.
Eladó a Keretmegállapodásos eljárásban megajánlott árakon vállalja jelen Keretmegállapodás
tárgyát képező orvosi vények szállítását. A Keretmegállapodásos eljárás második részében, a
verseny újranyitásakor a Kbt. 105. § (4) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően az Eladó csak a
keretmegállapodásban foglaltakkal azonos vagy annál a Vevő számára kedvezőbb ajánlati árakon
vállalja a vények szállítását.
3./ Keretmegállapodásos mennyiségek és a Keretösszeg
Termék megnevezése

Keretmennyiség

Orvosi vény

576.000.000 db

Keretösszeg

A Felek rögzítik, hogy a Keretmegállapodásban meghatározott keretmennyiség („Keretmennyiség”)
a Vevő által a Keretmegállapodás hatálya alatt maximálisan megrendelhető mennyiség. A Vevő
önálló hatáskörébe tartozik annak eldöntése, hogy a Keretmegállapodás hatálya alatt mikor és a
Keretmennyiség mekkora részére ír ki verseny újranyitására vonatkozó eljárást.
4./
A teljesítés helye
A teljesítés helye a jelen Keretmegállapodásban foglaltak szerint lehet:
 a Vevő által minden rendelési tétel esetében megadott elsődleges kézbesítési cím Magyarország területén, vagy
 a megadott elsődleges kézbesítési cím 25 kilométeres körében található átvevőhely, vagy
 a NEAK Ellátási és Koordinációs Főosztályai.
Minden rendelési tétel elsődleges kézbesítési címéről a Vevő egyedileg rendelkezik az elektronikus
megrendelésben.
5./
A keretmegállapodásos eljárás 2. részének lefolytatása, az egyedi adásvételi szerződések
létrehozásának (megkötésének) folyamata
Szerződő Felek rögzítik, hogy amennyiben a Vevő az orvosi vények meghatározott mennyiségben
történő leszállítását igényli, úgy a Vevő a Kbt. 105.§ (3)-(5) bekezdés szerinti verseny újranyitásával
történő eljárást köteles lefolytatni.
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A Vevő a verseny újranyitásáról szóló felhívást az Eladó által a jelen Keretmegállapodásban
meghatározott kapcsolattartó személy részére küldi meg ajánlott levél formájában vagy
elektronikus úton (e-mail vagy fax). A Vevő a verseny újranyitásáról szóló felhívásban meghatározza
azokat a feltételeket, amelyre vonatkozóan az Eladó az ajánlatát megteheti. Eladó a verseny
újranyitását követően a Keretmegállapodásban foglaltakhoz képest azonos, vagy a Vevő számára
kedvezőbb ajánlatot tehet. A verseny újranyitása során tett ajánlatot a Vevő nem köteles elfogadni,
annak elutasítása esetén a Vevő újabb, verseny újranyitásáról szóló felhívást jogosult az Eladó
részére küldeni.
Felek rögzítik, hogy az egyedi adásvételi szerződést a verseny újranyitását követően tett
kiegészítések, és az Eladó által küldött egyedi ajánlat alkotja. Az egyedi adásvételi szerződés
mintája a jelen Keretmegállapodás elválaszthatatlan részét képezi.
Felek az egyedi adásvételi szerződésekben rögzítik a Keretmegállapodás hatálya alá tartozó
szállítások teljesítésigazolásának, elszámolásának és fizetésének részletes rendjét.
6./
Kiszállítás
Eladó a Vevő által elektronikusan megküldött megrendelések alapján elkészített vényeket
orvosonként és megrendelési tételenként külön-külön csomagolja (a csomagoláshoz szükséges
anyagokat Eladó biztosítja), majd azok elsődleges kézbesítési címére juttatja, mely jelentheti az
orvosoknak, az egészségügyi szolgáltatóknak, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő Ellátási és
Koordinációs Főosztályainak címét.
Eladónak jogában áll a kézbesítést optimális hatékonysággal megszervezni az alábbiak szerint:
 Saját erőforrásból gondoskodhat a kiszállításról.
 Igénybe veheti harmadik fél szolgáltatásait, pl. feladhatja utánkövetett kézbesítési küldeményként a
csomagokat, vagy csomagküldő szolgálatot bízhat meg a feladattal.
 Kombinálhatja a fenti két lehetőséget.
Eladó a rögzített teljesítési határidő szem előtt tartása mellett tetszés szerint optimalizálhatja a
logisztikai folyamatot, egy vagy több egymáshoz közel eső egészségügyi szolgáltató megrendeléseit egy
szállítással is célba juttathatja.
Amennyiben az első kézbesítési kísérlet nem jár sikerrel (mert pl. a címzett nem tartózkodik az
elsődleges kézbesítési címen), Eladónak gondoskodnia kell arról, hogy az első kézbesítési próbálkozást
és kézbesítési értesítő elhelyezését követően a címzett 10 (tíz) naptári napon belül a csomagot
átvehesse az elsődleges kézbesítési cím 25 km-es környezetében lévő átvevőhelyen.
A kézbesítés akkor tekinthető sikertelennek, ha a címzett az első kézbesítési próbálkozást követő 10 (tíz)
naptári napon belül nem veszi át a csomagot a kézbesítési értesítőn megjelölt átvevőhelyen.
Sikertelen kézbesítés esetén Eladó a küldeményt saját költségén az eredeti kézbesítési cím területi
illetékességébe tartozó Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő Ellátási és Koordinációs Főosztályára
köteles eljuttatni.
7./
A teljesítés
7.1. Egy megrendelési tétel teljesítése az alábbi esetekben tekinthető befejezettnek:


a vénycsomag kiszállítása megtörtént, az elsődleges kézbesítési címen átvételre került, az
átvétel hitelt érdemlően igazolható,
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a vénycsomag kézbesítése első alkalommal nem sikerült, azonban a felhasználó azt igazolhatóan átvette az átvételre biztosított helyszínen 10 naptári napon belül,
a vénycsomag kiszállítása sikertelen volt, majd a vénycsomag a területileg illetékes Ellátási
és Koordinációs Főosztályon igazolhatóan átadásra került.

7.2. Felek az Eladó szerződésszerű teljesítésének kizárólagosan azt tekintik, ha az Eladó az 1.
pontban meghatározottak szerint legyártott vényeket az itt felsorolt pontok egyikének
megfelelően, a 7.3. pontban meghatározott határidőben eljuttatta a teljesítés helyszínére.
7.3. Eladónak a Vevőtől kapott megrendelés átvételétől számított 10 (tíz) munkanapon belül át kell
adnia a legyártott vénycsomagot, illetve első alkalommal igazolhatóan meg kell kísérelnie a kézbesítést
a felhasználónak, az orvosnak, az egészségügyi szolgáltatónak vagy az Ellátási és Koordinációs
Főosztályoknak.
Sikertelennek minősített kézbesítést követően Eladó 5 (öt) munkanapon belül köteles eljuttatni a
vényeket a megrendelési cím alapján területileg illetékes Ellátási és Koordinációs Főosztálynak további
ügyintézésre.
Eladó a hozzá visszajuttatott, duplázódott vénysorszámmal legyártott vényeket a kézhezvételtől
számított 10 munkanapon belül köteles eljuttatni a megjelölt, elsődleges kézbesítési címre.
Eladó az orvosok között elcserélt, illetve másik felhasználó adatai alapján megszemélyesített
vények átszállításáról ennek jelzésétől számított 10 munkanapon belül gondoskodik.
7.4. Eladó hetente köteles elektronikus formában megküldeni Vevőnek a teljesítéseit elektronikus
levél mellékleteként a dokumentációban részletesen meghatározott formátumban. A teljesítések
részletes nyomon követésére alkalmazott adatfájlnak minimálisan tartalmaznia kell a rendelési
tétel sorszámát, a legyártott vények darabszámát, az első kézbesítési kísérlet dátumát, a rendelési
tétel átvételének dátumát, a kézbesítés sikertelenségét, sikertelen kézbesítés után az illetékes
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő Ellátási és Koordinációs Főosztályaiba történő kiszállítás és
átvétel dátumát.
Vevő kérésére a heti jelentésben foglalt adatok validitását az Eladónak dokumentumokkal kell
igazolni, mely dokumentum lehet szállítólevél, elektronikus vagy papír alapú visszaigazolás, átvételi
elismervény, jegyzőkönyv vagy egyéb olyan dokumentum, melyből egyértelműen azonosítható a
rendelési tétel, illetve bizonyítható az átvétel megtörténte. A Vevő megkeresésére az Eladónak 5
munkanapon belül dokumentumokkal alátámasztott tájékoztatatást kell adnia az egyes rendelési
tételek aktuális állapotát illetően.
Eladó havonta egyszer – minden hónap 10. napjáig – az előző hónapban kiszállított és átvett
vénymennyiségről összegzett adatokat tartalmazó kimutatást állít ki a teljesítés igazolásához, mely
tartalmában megegyezik a heti elektronikus jelentésekből következő összesítéssel. Eladó vállalja,
hogy az átvettnek minősített vények átvételét igazoló okmányokat (szállítólevél, elektronikus vagy
papír alapú visszaigazolás, átvételi elismervény, jegyzőkönyv vagy egyéb olyan dokumentum,
melyből egyértelműen azonosítható a rendelési tétel, illetve bizonyítható az átvétel megtörténte) a
telephelyén rendelkezésre tartja és azokat a Vevő számára bármikor ellenőrizhetővé teszi.
Az elektronikus heti, az összesítő havi jelentések és a fent leírt nyilatkozat alapján az Eladó
teljesítéséről a NEAK Ártámogatási Főosztálya teljesítési igazolást ír alá.
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8./
Kapcsolattartás
A Vevő részéről a Keretmegállapodás teljesítésével kapcsolatos teendők intézésére, jognyilatkozat
tételére és a teljesítésigazolás kiállítására jogosult:
Név:
Beosztás:
Telefon:
E-mail cím:
Eladó részéről a Keretmegállapodással összefüggésben ügyintézésre kijelölt, illetve jognyilatkozat
tételére jogosult személy:
Név:
Beosztás:
Telefon:
E-mail cím:
9./
Titoktartási kötelezettség
9.1. A Szerződő Felet a teljesítés során tudomására jutott adatok és információk tekintetében
teljes körű titoktartási kötelezettség terheli, és köteles a Vevőre vonatkozó valamennyi titoktartási
rendelkezést betartani. A Keretmegállapodással összefüggésben álló, a Vevővel kapcsolatban
tudomására jutott bármilyen adatot, információt harmadik személynek nem, vagy csak előzetes
írásbeli engedély alapján adhat át, illetve a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a Vevő –
kártalanítási kötelezettség nélkül – azonnali hatállyal jogosult a Keretmegállapodást felmondani.
9.2. Eladó tudomásul veszi, hogy a költségvetési pénzeszközöknek a költségvetési szervek körén
kívüli felhasználását az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogosult
ellenőrizni. Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy – a költségvetési pénzeszközök nyilvánossága
érdekében – üzleti titok címén nem tagadhatják meg a jelen Keretmegállapodás lényeges
tartalmáról történő tájékoztatást.
10./ Vevő kötelezettségei
Vevő az alábbi pontokban részletezett kötelezettségeket vállalja az Eladó jelen
Keretmegállapodásból származó kötelezettségeinek szabályszerű teljesítése érdekében:
a./
Amennyiben Eladó az Ajánlattételi Felhívás, az Ajánlati Dokumentáció és a Keretmegállapodás
adatain túlmenően jelen Keretmegállapodásban és az egyedi adásvételi szerződésben foglalt
kötelezettségei teljesítéséhez további információkra szorul, azt jelzi Vevő felé. Vevő – amennyiben
kizáró ok nem áll fenn – az igény jelzését követő 5 (öt) munkanapon belül átadja Eladónak a
szükséges dokumentumokat.
b./
A szerződéses kötelezettségek szabályszerű teljesítése érdekében Vevő – igény szerint – Eladóval
személyes konzultációt tart.
c./
Eladó szerződésszerű teljesítése esetén részére az egyedi adásvételi szerződésben meghatározott
Díjat megfizeti.
11./ Eladó kötelezettségei
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Eladó vállalja, hogy jelen Keretmegállapodásból származó kötelezettségeinek teljesítése érdekében:
a./
A Keretmegállapodásban meghatározottak szerint és határidőben teljesíti az 1./ pontban felsorolt
és Vevő által meghatározott kötelezettségeit.
b./
Eladó tudomásul veszi, hogy a vények nyomtatása és szállítása során személyes adatokat kezel, így
mindenkor az adatvédelemre és a személyiségi jogok védelmére vonatkozó hatályos jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelően köteles eljárni.
c./
ELadó vállalja, hogy olyan számítógépes rendszert működtet, amely csak közvetlenül a gyártás ideje
alatt tartalmazza az orvosok személyes és munkahelyi adatait, sem egyedi, sem aggregált adatokat
nem tárol semmilyen formában, archív állományokban sem. A rendszernek biztosítania kell, hogy a
folyamatosan átadott megszemélyesítési adatoknak megfelelő egyedi sorszámozású vények
kerüljenek legyártásra és kiszállításra úgy, hogy abban vényazonosító ismétlődés nem fordul elő.
d./
Eladó kijelenti, hogy a legyártott és legyártandó vényekhez semmilyen szerzői joga nem
kapcsolódik a Keretmegállapodás hatálya alatt és azt követően sem.
e./
Eladó már most feltétel nélkül és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a Vevő az általa a
későbbiekben indítandó beszerzési, illetve közbeszerzési eljárás(ok)ban a vényeket mintaként
felhasználja, minden külön hozzájárulás nélkül.
f./
Az Eladó garantálja, hogy az általa legyártott vények maradéktalanul megfelelnek a jelen Szerződés
céljainak, továbbá az Ajánlattételi Felhívásban és az Ajánlati Dokumentációban megadott specifikációnak.
g./
Eladó a neki felróható okból hibás vényeket külön díjazás nélkül köteles kicserélni, és a hibátlan
darabokat a Vevővel egyeztetettek szerint, 10 (tíz) munkanapon belül eljuttatni a felhasználókhoz.
Különös tekintettel az alábbi esetek tekinthetők hibás vénynek:
 forgalomba hozott duplázódott vénysorszámú vények,
 hibás megszemélyesítésre vonatkozó adatokat tartalmazó vények,
 rossz minőségű vények, melyek nem alkalmasak nyomtatásra, kézzel kitöltésre,
 az öt éves felhasználási idő alatt olyan mértékben károsodott vények, melyek információtartalma módosult, elveszett,
 egy olyan felhasználónak eljuttatott vények, melyek másik felhasználó adatai alapján kerültek megszemélyesítésre.
h./
Eladó a Vevővel, a Vevő igénye szerint személyes konzultációt tart, és írásban haladéktalanul
értesíti Vevőt, ha a Keretmegállapodás vagy az egyedi adásvételi szerződés teljesítésével
összefüggésben bárminemű probléma merül fel, különös tekintettel azokra az akadályokra, mely a
vényellátás biztonságát és folyamatosságát veszélyeztetik.
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i./
A Ptk. 6:240. §-ban foglaltak szerint az Eladó a Vevő utasítása szerint köteles eljárni. Az utasítás
nem terjedhet ki a munka megszervezésére, illetőleg nem teheti a teljesítést terhesebbé.
j./
Az Eladó Vevő felkérése esetén – Vevő igényének megfelelően akár írásban, akár szóban – jelen
Keretmegállapodás alapján végzett tevékenységéről beszámol, az elvégzett és a megvalósításra
váró tevékenységéről számot ad.
k./
Eladó a Keretmegállapodásban rögzített adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tesz a
teljesítések nyomon követésének érdekében.
l./
Eladó nem hozhat létre a Keretmegállapodás hatálya alatt a részére átadott adatokból semmilyen
adatbázist, és a részére átadott adatokat a jelen Keretmegállapodás hatályának lejártával meg kell
semmisítenie.
m./
Eladó tudomásul veszi, hogy Vevő a Kbt. 136. § (1)-(2) bekezdésében foglalt feltételeket a szerződés
teljes időtartama alatt érvényesíteni kívánja.
n./
Eladó kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §-ában foglaltak szerinti
átlátható szervezetnek minősül, nem áll csőd-, felszámolási-, végelszámolási és kényszertörlési
eljárás hatálya alatt, továbbá 60 napnál régebben lejárt köztartozása nincs. Szerződő fél vállalja
továbbá, hogy a fentiekben rögzítettekben változás következik be, úgy arról a Vevőt 8 napon belül
írásban tájékoztatja.
Az Eladó köteles a tevékenysége során birtokába kerülő adatok kezelése során az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az
egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi
XLVII. Törvény rendelkezéseit betartani.
Eladó a teljesítés során tudomására jutott adatok és információk vonatkozásában teljes körű
titoktartási kötelezettség terheli, köteles a Vevőre vonatkozó valamennyi titoktartási rendelkezést
betartani. A Szerződéssel összefüggésben álló, a Vevővel kapcsolatban tudomására jutott
bármilyen adatot, információt harmadik személlyel nem, vagy csak a Vevő előzetes, írásbeli
engedélyével kapcsolatban adhat át. A titoktartási kötelezettség megszegése esetén a Vevő
kártalanítási kötelezettség nélkül, azonnali hatállyal jogosult a szerződést felmondani. Ezen
kötelezettség nem érinti az Eladónak azon jogát, hogy jelen Szerződést referenciaként
felhasználhassa.
Eladó a teljesítés során kizárólag a NEAK szakmai kapcsolattartásra kijelölt munkatársaival tart
kapcsolatot, az esetlegesen hozzá forduló harmadik felet haladéktalanul átirányítja, részükre
semmilyen tájékoztatást nem ad.
12./ Szerződést biztosító mellékkötelezettségek
12.1. Eladó a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre,
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ha olyan okból, amiért felelős, megszegi a szerződést.
A szerződést felróhatóan megszegő Eladó kötbérfelelősséggel tartozik, ha a Keretmegállapodásban
és az egyedi adásvételi szerződésben meghatározottaktól eltérően késedelmesen vagy hibásan
teljesít.
A késedelmi kötbér mértéke a késedelmesen leszállított vények nettó ellenértéke után számítva
napi 1%, legfeljebb azonban a Keretmegállapodás hatálya alatt a Keretösszeg 20%-a. A kötbér
számítása során az első késedelmes napnak az adott megrendelési tétel megrendelésének
kézhezvételét követő 11. munkanapot kell számolni, amennyiben még nem történt meg a
vénycsomag kiszállítása, vagy a kézbesítésre tett első kísérlet. Utolsó késedelmes napnak az a
munkanap számít, amikor megtörtént a kiszállítás, vagy a kézbesítésre tett első kísérlet. Felek
megállapodnak, hogy amennyiben az egyhavi teljesítésről kiállított számlához kapcsolódó
késedelmi kötbér nem éri el az 1.000,- Ft-ot, akkor a kötbért Vevő költséghatékonysági okokból
nem érvényesíti.
A hibás teljesítési kötbér mértéke a hibásan leszállított (így különösen, de nem kizárólagosan a
dupla sorszámmal legyártott) vények nettó ellenértéke után számítva 20%, de a Keretmegállapodás
hatálya alatt legfeljebb a Keretösszeg 20%-a. A kötbér számításának az alapja a NEAK illetékes
Ellátási és Koordinációs Főosztályai által kiállított jegyzőkönyv a vényazonosítók ismétlődéséről
vagy egyéb hibáról. Felek megállapodnak, hogy amennyiben az egyhavi teljesítésről kiállított
számlához kapcsolódó hibás teljesítési kötbér nem éri el az 1.000,- Ft-ot, akkor a kötbért Vevő
költséghatékonysági okokból nem érvényesíti. Tekintettel a Ptk. 6:187. § (2) bekezdésében
foglaltakra, Felek rögzítik, hogy a hibás teljesítési kötbér a szavatossági/jótállási kötelezettség
teljesítésére nyitva álló határidő eredménytelen elteltekor esedékes.
A Felek rögzítik, hogy a jelen Keretmegállapodás szerinti kötbér érvényesítése az Eladó részére
megküldött fizetési felszólítás útján történik, amelyben foglalt összegű kötbért Eladó köteles a
fizetési felszólításában foglaltak szerint a Vevő részére megfizetni. Amennyiben Eladó a fizetési
felszólítástól számított 30 napon belül nem rendezi a kötbérfizetési kötelezettségét, Vevő jogosult a
kötbért a következő havi számla ellenértékéből levonni.
A hibás teljesítés esetén az Eladó köteles a hiba bejelentésétől számított 10 munkanapon belül
gondoskodni a hibás vények cseréjéről.
12.2. Vevő a Kbt. 134. § (2) bekezdése alapján teljesítési biztosítékot kíván kikötni a
Keretmegállapodás alapján megkötendő egyedi adásvételi szerződés(ek) hatályának időtartamára
azzal, hogy a bankgarancia formájában nyújtott teljesítési biztosítéknak az egyedi szerződés(ek)
hatályának lejárta után még 45 napig érvényben kell maradnia.
A Keretmegállapodás alapján megkötendő egyedi a szerződés(ek)ben a teljesítési biztosíték
összege az egyes egyedi adásvételi szerződés(ek) nettó ellenértékének 1%-a, de legfeljebb
10.000.000 (tízmillió) forint.
A teljesítési biztosítékot az Eladónak az egyedi adásvételi szerződés hatálybalépésekor kell az ott
rögzített mértékben a Vevő rendelkezésére bocsátania.
12.3. Eladó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Keretmegállapodásban foglalt kötelezettségeit a
szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva – a vényellátás biztonságának elsődlegességére
való tekintettel – a Keretmegállapodásban meghatározott időpontban (és nem máskor) kell
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teljesíteni.
Ennek következményeként Eladó 20 (húsz) munkanapot meghaladó késedelme esetén Vevő –
függetlenül attól, hogy Eladó késedelmét kimentette-e – írásban a Keretmegállapodás és az egyedi
adásvételi szerződés nem teljesített része tekintetében elállni a Keretmegállapodástól és az egyedi
adásvételi szerződéstől.
12.4. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben Vevő Eladóval szemben késedelmesen teljesít,
úgy az Eladó a Ptk. késedelmi kamatra vonatkozó általános rendelkezései szerint késedelmi kamatot
és egyéb költséget érvényesítheti a késedelem teljes időtartamára.
13./ A Keretmegállapodás hatálya
A jelen Keretmegállapodás annak mindkét fél általi aláírása napján lép hatályba, de legkorábban
2018. január 1-jén és 2019. december 31. napjáig hatályos, tehát a Keretmegállapodás határozott
időre jött létre.
Jelen Keretmegállapodás megszűnik, amennyiben eltelt a fenti időtartam, vagy ha a rendelkezésre
álló keretmennyiség teljes mértékben elszámolásra került. Felek a jelen Keretmegállapodást közös
megegyezéssel megszüntethetik.
A jelen keretmegállapodás meghosszabbítása, mindenben változatlan szerződéses feltételekkel
legfeljebb még további 24 hónappal lehetséges.
14./ Egyéb rendelkezések
14.1. A Keretmegállapodásban és az egyedi adásvételi szerződésben nem szabályozott kérdésekre
a Kbt., a Ptk. hatályos rendelkezései, továbbá a Keretmegállapodás tárgyával kapcsolatos egyéb
speciális jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadóak.
14.2. Szerződő felek kijelentik, hogy a közöttük esetlegesen felmerülő vitás kérdések
rendezésének elsődleges eszközének a képviselőik közötti haladéktalan egyeztetést tekintik.
14.3. A Keretmegállapodással és az egyedi adásvételi szerződéssel összefüggésben kizárólag
írásban tehető a másik féllel szemben hatályos jognyilatkozat a szóban tett jognyilatkozatot Felek
érvénytelennek tekintik.
14.4. Eladó tudomásul veszi, hogy nem fizethet, illetve számolhat el a Keretmegállapodás
teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek az
Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Eladó tudomásul veszi, hogy a
szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára
megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul
értesíti.
Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely
lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha
a) az Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely nem felel meg a
Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kc) alpontjában meghatározott feltételeknek.
b) az Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
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valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely nem felel
meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kc) alpontjában meghatározott feltételeknek.
A keretmegállapodás módosítására kizárólag a Kbt. szerinti meghatározott esetekben és
feltételekkel, a Felek által egyetértésben, és a közbeszerzések központi ellenőrzésére vonatkozó
kormány rendeletben foglalt engedélyezési eljárás alapján lehet.
Jelen Keretmegállapodás hat (6) egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyet
szerződő felek – mint akaratukkal mindenben egyezőt – elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag
írtak alá.

Budapest, 2018. „…………”

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
Kiss Zsolt
ellátási főigazgató-helyettes
Vevő

Jogi ellenjegyzés:

Közbeszerzési ellenjegyzés:

Pénzügyi ellenjegyzés:

Eladó
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2. sz. melléklet
Nyilatkozat alvállalkozókról
Alulírott ………………….(név), mint a ……………………………. (cégnév) (székhely:……………………..; cégjegyzékszám:………………………..; adószám:………………………..) Nyertes Ajánlattevő arra jogosult képviselője polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben (Kbt.) foglaltakkal összhangban visszavonhatatlanul kijelentem, hogy a ………………………
(cégnév), mint Nyertes Ajánlattevő és az NEAK, mint vevő között az „Orvosi vények 2019. december 31-ig terjedő időszakra szóló közbeszerzése keretmegállapodásos eljárás keretében” tárgyú
nyílt közbeszerzési eljárásban …………………..(dátum) napján kötött, ……… nyilvántartási számú
adásvételi szerződés (a továbbiakban: szerződés) teljesítésében a ……………………… (cégnév) részéről
a teljesítésbe bevontan az alábbi alvállalkozók vesznek részt, továbbá kijelentem, hogy ezen alvállalkozók nem állnak a Kbt. és a hivatkozott szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.
Alvállalkozó 1.20
Az alvállalkozó megnevezése:
Képviselőjének neve:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adószám
Telefon:
Telefax:
A teljesítés azon része, melyhez az alvállalkozó igénybevételre kerül:
Az alvállalkozó teljesítésének aránya a szerződés teljes értékéhez viszonyítottan:
Az alvállalkozó megrendelő részére történő bejelentésének időpontja: közbeszerzési eljárásban
megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötésig megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe ………………. (dátum) napjától bevont alvállalkozó21
Alvállalkozó 2.
Az alvállalkozó megnevezése:
Képviselőjének neve:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adószám
20
21

Értelemszerűen annyi alvállalkozó vonatkozásában töltendő ki, ahány alvállalkozó a teljesítésben részt vesz.

A megfelelő rész aláhúzandó. A szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe bevont alvállalkozó
bejelentése esetén a dátum is kitöltendő, mely nem lehet korábbi, mint a nyilatkozat megrendelő részére történő
bejelentésének napja!
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Telefon:
Telefax:
A teljesítés azon része, melyhez az alvállalkozó igénybevételre kerül:
Az alvállalkozó teljesítésének aránya a szerződés teljes értékéhez viszonyítottan:
Az alvállalkozó megrendelő részére történő bejelentésének időpontja: közbeszerzési eljárásban
megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötésig megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe ………………. (dátum) napjától bevont alvállalkozó22

(keltezés – hely, idő) ……………….., 201………………..
………………
…………………
(cégnév)
(képviselő neve)
(képviselő beosztása)
[cégszerű aláírás szükséges]

22

A megfelelő rész aláhúzandó. A szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe bevont alvállalkozó
bejelentése esetén a dátum is kitöltendő, mely nem lehet korábbi, mint a nyilatkozat megrendelő részére történő
bejelentésének napja!
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EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
Szerződő felek:

I./ Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
székhely: 1139 Budapest, Váci út 73/A.
adószám: …………………………..
bankszámlaszám: 10032000-01743991-00000000
Magyar Államkincstárnál vezetett NEAK E. Alap Ellátási számla
képviselő: Kiss Zsolt ellátási főigazgató-helyettes
mint vevő, a továbbiakban: Vevő
II./
székhely:
adószám:
bankszámlaszám:
cégjegyzék száma:
képviselő:
mint eladó, a továbbiakban Eladó vagy Nyertes Ajánlattevő
a továbbiakban együttesen: „Felek”

Előzmény:
A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, mint ajánlatkérő, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény („Kbt.”) 105.§ (2) bekezdés c) pontja alapján keretmegállapodás megkötésére
irányuló közbeszerzési eljárást indított „Orvosi vények 2019. december 31-ig terjedő időszakra
szóló közbeszerzése keretmegállapodásos eljárás keretében” megnevezéssel. A lefolytatott
közbeszerzési eljárás eredményeként a Vevő több Ajánlattevővel kötött keretmegállapodást, majd a
Kbt. 105. § (3)-(5) bekezdése alapján a verseny újranyitását követően a nyertes Ajánlattevővel a
Keretmegállapodás alapján egyedi adásvételi szerződést köt. A jelen egyedi adásvételi szerződés
(„Szerződés”) a verseny újranyitás eredményeképpen, a Vevő beszerzési igényének
megvalósítására jött létre.
Keretmegállapodás száma:
Hatálya:

F042/…-…/2017.
a teljes keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb
2019. december 31-ig

Keretösszege:
1./
A Szerződés tárgya
1.1. Vevő megrendeli Eladótól az ország vényellátásának biztosítása érdekében a jelen szerződés
aláírásától ……………….-ig terjedő időszakra legfeljebb ….db (-) …% eltérés mennyiségű orvosi vény
nyomdai előállítását, ezek orvosonkénti és megrendelési tételenkénti csomagolását és a megjelölt
címre szállítását, valamint a kapcsolódó adatkezelési szolgáltatások nyújtását a
Keretmegállapodásban és jelen szerződésben meghatározott tartalommal.
1.2. Az Eladó kötelezettséget vállal az orvosi vények egyedi adásvételi szerződés szerinti
mennyiségben történő leszállítására, Vevő elektronikus megrendelése alapján.
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1.3. Eladó a megrendeléseket a Vevőtől hetente két alkalommal kapja a Dokumentációban
részletezett elektronikus levél formájában, mely tartalmazza a vények megszemélyesítéséhez
szükséges adatokat is. A heti két megrendelés konkrét időpontjai kedd és péntek, ami a két fél
közös megegyezésének megfelelően változhat a szerződés időtartama alatt. Amennyiben a kijelölt
napok munkaszüneti napok, a rendelés leadására a soron következő munkanapon kerül sor.
Vevő vállalja, hogy a megrendelési napokon megrendelését 8 és 16 óra között megküldi Eladónak,
aki a megrendelés kézhezvételét köteles aznap visszaigazolni.
2./
Szerződéses ár
Eladó az orvosi vények szerződésszerű leszállítása esetén az alábbi ellenértékre jogosult:
Termék neve

Nettó
egységár (Ft/db)

Bruttó egységár
(Ft/db)

Össz. ár a teljes
mennyiségre (bruttó Ft)

Orvosi vény

A szerződéses vételár mindösszesen nettó ……………. forint plusz ………………….. forint Áfa, azaz
bruttó ………………………… forint.
Eladó a mindenkori teljesítés idején hatályos jogszabályok szerinti mértékű általános forgalmi adót
köteles a számlájában felszámítani, Vevő pedig kifizetni.
A fenti ár az Eladó szerződéses kötelezettségeinek teljesítése során kötöttnek tekintendő és
semmilyen körülmények között – pl. esetleges forintleértékelés bekövetkezte esetén – sem
változtatható. A szerződéses vételár kizárólag ÁFA besorolás változása esetén módosulhat.
3./
Teljesítés időpontja
A Felek rögzítik, hogy az Eladói teljesítés akkor tekintendő teljesítettnek, ha az Eladó az 1. pontban
meghatározottak szerint legyártott vényeket a Keretmegállapodásban meghatározott módon,
határidőben eljuttatta a teljesítés helyszínére.
4./
Elszámolási rend, a fizetés esedékessége és a fizetés feltételei:
Eladó a teljesítés nyomon követéséhez a Keretmegállapodásban rögzített jelentéseket küldi meg a
Vevőnek. Az elektronikus heti, az összesítő havi jelentések és a 7.5. pontban leírt nyilatkozat
alapján az Eladó teljesítéséről a NEAK Ártámogatási Főosztályának főosztályvezetője a Kbt. 135. §
(1) alapján teljesítési igazolást ír alá, legkésőbb a tárgyhavi teljesítéstől számított 15 (tizenöt)
napon belül. A Felek rögzítik, hogy Eladó a Vevő által kiállított teljesítésigazolásban szereplő tételek
alapján havonta egyszer jogosult a jelen Szerződés szerint számla kiállítására. Felek megállapodnak
abban, hogy amennyiben a teljesítésigazolásban szereplő tételek nem egyeznek meg az Eladó által
nyilvántartott adatokkal, akkor a Felek a számla kiállítása előtt egyeztetnek egymással.
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Eladó tudomásul veszi, hogy havonta egyszer számlázhat, minden hónap 10. napjáig a
teljesítésigazolással igazolt, előző hónapban kiszállított és átvett mennyiségről.
Vevő a Díjat Eladó szabályszerűen kiállított számlája és a számlához csatolt, Vevő által aláírt
teljesítési igazolás ellenében fizeti meg Eladó részére átutalással. Eladó köteles a számlán
feltüntetni az előző hónapban kiszállított és átvett mennyiségek adatait, és köteles mellékletként a
számlához csatolni az aláírt teljesítési igazolást.
A Felek rögzítik, hogy az Eladó által benyújtott számlák fizetési határideje a számlák Vevő általi
kézhezvételétől számított 30 (harminc) nap. Vevő késedelmes fizetése esetén Eladó a Ptk. 6:155. §ában foglaltak szerint számított késedelmi kamatra jogosult.
A Kbt. 135. § (6) bekezdése alapján a Vevő a jelen szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő
tartozásával szemben csak az Eladó által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.
Eladó a bankszámlaszám változást soron kívül írásban köteles jelezni a Vevőnek.
5./
Teljesítési biztosíték:
Vevő Szerződésben foglalt kötelezettségeinek biztosítására a Szerződés teljes időtartama alatt
hatályos teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátását követeli meg Eladótól a Szerződés
aláírásával egyidejűleg, a Kbt. 134. § (2) bekezdésében és a Keretmegállapodásban foglaltak
alapján.
A Felek rögzítik, hogy a Kbt. 134. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a teljesítési biztosíték a Vevőt
illeti, ha az Eladó a Szerződés teljesítését a saját érdekkörében felmerült ok miatt meg sem kezdi,
vagy megkezdi, de nem fejezi be.
A fentieknek megfelelően Eladó a Szerződésből eredő kötelezettség biztosítékaként mindösszesen
a jelen szerződés nettó ellenértékének 1 %-át kitevő, de legfeljebb 10.000.000,- Ft, azaz tíz millió
forint összegű teljesítési biztosíték nyújtására kötelezett. Eladó ennek megfelelően ………… Ft, azaz
……………………… forint értékű teljesítési biztosítékot nyújtott …………………. formájában Vevő részére,
mely jelen Szerződés 1. számú mellékletét képezi.
6./
A Szerződés hatálya:
a./
Jelen Szerződés annak mindkét fél általi aláírásának napján lép hatályba és a Szerződésben
meghatározott mennyiség teljes megrendeléséig vagyis a készlet kimerüléséig, de legfeljebb
…………………..-ig tartó határozott időtartamra jön létre. A megrendelések teljesítése nem nyúlhat
túl a Keretmegállapodás hatályán.
b./
A Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely
lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha
a) az Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely nem felel meg a
Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kc) alpontjában meghatározott feltételeknek.
b) az Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely nem felel
meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kc) alpontjában meghatározott feltételeknek.
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A Szerződés e pontban meghatározott felmondása esetén az Eladó a Szerződés megszűnése előtt
már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
7./
Kapcsolattartók
Vevő részéről szakmai kapcsolattartásra kijelölt személy a NEAK Ártámogatási Főosztályának kijelölt
közszolgálati tisztviselője: Szkircsák Eszter (elektronikus levélcím: szkircsak.e@neak.gov.hu,
mellék:2283).
Eladó részéről a szerződéssel összefüggésben jognyilatkozat tételére kizárólag az Eladó
cégjegyzésre jogosult képviselője jogosult, szakmai kapcsolattartó:
Név:
Telefon:
Elektronikus levélcím:
Felek a Szerződés hatálya alatt biztosítják a fenti személyek folyamatos elérhetőségét
munkaidőben, távollétük esetében gondoskodnak arról, hogy a megadott elérhetőségek
valamelyikén olyan munkatárs legyen elérhető, aki a kapcsolattartás során felmerülő ügyeket képes
érdemben elintézni.
A Felek rögzítik, hogy amennyiben a Vevőt közvetlenül érintő jogszabályváltozás – ideértve
különösen a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakítását célzó intézkedéseket,
jogszabály-változást – a jelen Szerződés tárgyára kihatóan intézkedéseket/rendelkezéseket
tartalmaz, a jelen Szerződésben foglalt, vonatkozó szabályokat a jogszabályban foglalt
rendelkezések váltják fel, illetve szükség esetén, ezzel kapcsolatosan a Felek egyeztetésre
kötelezettek. A Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy az Eladó ebben az esetben sem
jogosult a Szerződés 2./. pontjában meghatározott szerződéses ár növelésére.
8./
Egyéb rendelkezések
Felek akként állapodnak meg, hogy a jelen Szerződés bármely rendelkezésének érvénytelensége
esetén egész megállapodás - orvosolhatatlan részbeni érvénytelenség esetén - csak akkor dől meg,
ha a felek a jelen Szerződést az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg.
Az Eladó kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt
tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés
szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti.
Eladó kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1.
pontjában foglaltak alapján átlátható szervezetnek minősül, nem áll csőd-, felszámolási-,
végelszámolási és kényszertörlési eljárás hatálya alatt, továbbá 60 napnál régebben lejárt
köztartozása nincs. Eladó vállalja továbbá, hogy a fentiekben rögzítettekben változás következik be,
úgy arról a Vevőt 8 (azaz nyolc) napon belül írásban tájékoztatja.
Jelen Szerződés 6 (hat) egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyet Szerződő felek
– mint akaratukkal mindenben egyezőt – elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag írtak alá.
Budapest, 2018. „

„
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Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
Kiss Zsolt
ellátási főigazgató-helyettes
Vevő

Jogi ellenjegyzés:

Közbeszerzési ellenjegyzés:

Pénzügyi ellenjegyzés:

Eladó
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V.
Mellékletek (a gazdasági szereplők által benyújtandó dokumentumok mintái)
AD. 1. sz. melléklet
-

-

-

-

-

-

-

Tartalomjegyzék,
Felolvasólapot (AD. 2/A. sz. melléklet); Nyilatkozatot üzleti titokról (adott esetben) (AD. 2/B.
sz. melléklet)
Nyilatkozatot a Kbt. 66. § (2) bekezdésre vonatkozóan (AD 3. sz. melléklet),
az Ajánlattevő (közös ajánlattevő) megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személye(i)
által aláírt egységes európai közbeszerzési dokumentumot; a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 4-6. §-ának és a Kr. 2. §-nak megfelelően részletezett kért módon kitöltve – a
közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint (AD. 4. sz. melléklet), a gazdasági
szereplő a formanyomtatványt az Európai Bizottság által létrehozott webfelületen tölti ki,
majd az így kitöltött és aláírt dokumentumot nyújtja be az ajánlatkérőnek (a hivatkozott
mellékleten túl, lásd az Útmutató 9.fejezet 3. pontja szerinti leírást).
Nyilatkozatot a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okokról – Ajánlatkérő Kbt. 69. §
(4) bekezdése szerinti felhívásra szükséges benyújtani. (AD. 4/A. sz. melléklet),
Nyilatkozatot a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontja tekintetében a kizáró okokról
– Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívásra szükséges benyújtani. (AD. 4/B. sz.
melléklet),
Az eljárást megindító felhívásban előírt pénzügyi alkalmassági követelmény igazolását
(Nyilatkozat ajánlattevő előző, legfeljebb a jelen felhívás feladását megelőző három,
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából származó általános forgalmi adó nélkül számított nettó árbevételéről) Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)
bekezdése szerinti felhívására szükséges benyújtani! (AD. 5. sz. melléklet),
Regisztrációs Adatlapot (AD. 6. sz. melléklet),
Az eljárást megindító felhívásban előírt műszaki és szakmai alkalmassági követelmény
igazolását (az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónap)
legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti szállításairól referencia nyilatkozatot, vagy a
szerződést kötő másik fél által adott igazolást) Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti
felhívására szükséges benyújtani! (AD. 7. sz. melléklet),
Az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult személy(ek) (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott)
aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját (a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a
végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerint – ügyvéd által
ellenjegyzetten) egyszerű másolatban; illetőleg amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges
nyilatkozatokat az Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselőjének meghatalmazása alapján
más személy szignálja, illetve írja alá, a cégjegyzésre jogosult személy által aláírt
meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba, vagy közokiratba foglalva – a
meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását (AD. 8. sz. melléklet),
Ajánlattevő (közös ajánlattevő) cégszerűen aláírt nyilatkozatát, hogy az ajánlat elektronikus
formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf – vagy azzal
egyenértékű kiterjesztésű – file) példányai a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyeznek
(AD. 9. sz. melléklet),
Nyilatkozatot változásbejegyzési kérelem tekintetében (nemleges tartalmú nyilatkozat
esetében is) (AD. 10. sz. melléklet),
Felelős fordítást (adott esetben) (AD. 11. sz. melléklet),
Közös ajánlattétel esetén az együttműködésükről szóló megállapodást (AD. 12. sz. melléklet),
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-

-

-

-

Azon igazolás(ok) vagy egyéb releváns információ(k) feltüntetését, amelyekhez az e-Certis
rendszerben igazolásra alkalmas ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül
hozzájuthat Ajánlatkérő, megadva a nyilvántartások pontos elérési útvonalát. Az Európai Unió
bármely tagállamában működő, nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén az Ajánlatkérő kéri a
releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű felelős fordításának benyújtását (adott
esetben) (AD. 13. sz. melléklet),
Nyilatkozatot a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján (AD. 14. sz. melléklet),
Nyilatkozatot a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján; Nyilatkozat alvállalkozókról (AD. 15/A-B. sz.
melléklet),
Nyilatkozatot a Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdése alapján (AD. 16. sz. melléklet).
„Nem kérhető igazolás benyújtása, ha az ajánlatkérő az Európai Unió bármely tagállamában
működő, - az adott tagállam által az e-Certis rendszerben igazolásra alkalmas adatbázisként
feltüntetett - ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül hozzájuthat az
igazoláshoz vagy egyéb releváns információhoz. Nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén az
ajánlatkérő kérheti a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordításának
benyújtását. A magyarországi nyilvántartások közül a hatósági nyilvántartások, valamint a
külön jogszabályban nevesített nyilvántartások tekintendőek az igazolás benyújtásának
kiváltására alkalmas nyilvántartásnak. A magyarországi ilyen nyilvántartások listájának az eCertis rendszerben való közzétételéről a Közbeszerzési Hatóság gondoskodik.”
A műszaki, illetve szakmai alkalmasság esetén a kapacitásra támaszkodás Kbt. 65 § (7)
bekezdése szerinti igazolását (adott esetben) (AD. 17. 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(amennyiben az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására
támaszkodik) (AD. 18. sz. melléklet)
A Kbt. 134. § (5) bekezdése szerint Ajánlattevőnek nyilatkozatnia kell a teljesítési biztosíték –
Kbt. 134. § (4) bekezdésében előírt – határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról. (AD. 19.
sz. melléklet)

A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a dokumentumok
egyszerű másolatban is benyújthatók! Nem elektronikus úton történő ajánlattétel esetén az
ajánlat 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a Kbt. 66. § (2) bekezdése
szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
A kizáró okok igazolásának módja tekintetében irányadó: a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdése, a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. §-a és a 4. § (1) bekezdése.
A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra az Ajánlattevőnek
(közös ajánlattevőnek) a 321/2015. (X. 30.) Kr. 8-16. §-aiban meghatározottak szerint kell
igazolnia.
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AD. 2/A. sz. melléklet
Felolvasólap
„Orvosi vények 2019. december 31-ig terjedő időszakra szóló közbeszerzése
keretmegállapodásos eljárás keretében”
NYT. SZÁM: F042/35/2017.
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:
Ajánlattevő cégjegyzék száma:
Ajánlattevő adószáma:
Telefonszáma:
Telefax száma:
E-mail címe:

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

Ajánlati árak:

Termék
megnevezése

Mennyiség
db

Orvosi vény

576 000 000

A megajánlott termékekre vonatkozó

Nettó
egységár
HUF/db

Bruttó
egységár
HUF/db

Össz
ár a teljes
mennyiségre
(bruttó HUF)

ÁFA mértéke: ………%
vámtarifaszám: ………

Ajánlatkérő a Nettó egységár HUF/db mezők értékét 2 tizedesjegy (század) pontosságig
veszi figyelembe és értékeli (a megadott értékek formátuma: x,xx).

Kelt………………………., 201... …………………. hó ….. napján.

……………………………………
cégszerű aláírás
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AD. 2/B. sz. melléklet
NYILATKOZAT ÜZLETI TITOKRÓL
(ADOTT ESETBEN)
Alulírott ………………………………..(név) mint a(z) ……………………….cégnév (székhely) ajánlattevő
képviselője „Orvosi vények 2019. december 31-ig terjedő időszakra szóló közbeszerzése
keretmegállapodásos eljárás keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásban ezúton nyilatkozom,
hogy az ajánlatban az alábbi oldalakon a Kbt. 44. §-ában foglaltaknak megfelelően, elkülönítetten
elhelyezett iratok, a Ptk. 2:47. § szerinti üzleti titkot tartalmaznak, melyek nyilvánosságra hozatalát
ezennel megtiltom:
….. - ….. oldal(ak)
Tudomásul veszem, hogy az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat,
amelyek nyilvánosságra hozatala üzleti tevékenységünk szempontjából aránytalan sérelmet
okozna.
A Kbt. 44. § (1) bekezdése figyelembe vételével az alábbiak szerint indokoljuk, hogy az üzleti titkot
tartalmazó iratban található információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon
okozna számunkra aránytalan sérelmet:
Dokumentum1 megjelölése: ……………….
A nyilvánosságra hozatalhoz kapcsolódó kockázatok és veszélyek bemutatása:
…………………………………………………………………………………..
Az aránytalan sérelem: ……………….
Dokumentum2 megjelölése: ……………….
A nyilvánosságra hozatalhoz kapcsolódó kockázatok és veszélyek bemutatása:
…………………………………………………………………………………..
Az aránytalan sérelem: ……………….

…………………….., (helység), ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap)
………………………………
<cégszerű aláírás>
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AD. 3. sz. melléklet

Az ajánlattevő kifejezett nyilatkozata a Kbt. 66. § (2) bekezdésében előírt tartalommal

Alulírott(ak), mint a (cég megnevezése, címe) ………………………………..….... kötelezettségvállalásra
jogosultja/jogosultjai kijelentem/kijelentjük, hogy az Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
„Orvosi vények 2019. december 31-ig terjedő időszakra szóló közbeszerzése
keretmegállapodásos eljárás keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás közbeszerzési
dokumentumokban foglalt feltételeit, valamint a gazdasági szereplők által feltett kérdésekre kapott
válaszokban* meghatározott követelményeket megismertük.
Nyertességünk esetén a szerződést megkötjük, a szerződésben
kötelezettségeinket maradéktalanul teljesítjük az alábbi ajánlati áron:

rögzített

és

vállalt

Nettó …………………………………………………… Ft, azaz nettó …………………………..………………….. forint.
ÁFA mértéke: ……………… %
Bruttó …………………………………………………… Ft, azaz bruttó …………………………..………………….. forint.
Nyilatkozom továbbá arról, hogy gondoskodunk a szerződés teljesítése során tudomásunkra jutott
információk bizalmas kezeléséről, és felelősséget vállalunk az ennek elmulasztásából okozott
károkért, továbbá nyilatkozatunkkal megerősítjük, hogy kötelezettséget vállalunk arra, hogy a
szerződés lejárata után is bizalmasan kezeljük a teljesítés alatt tudomásunkra jutott, Vevőre
vonatkozó információkat.

Kelt: ……………………………., 201…. év ……………….. hó …. nap

………………………………………………….
Ajánlattevő cégszerű aláírása

* Adott esetben.
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AD. 4. sz. melléklet
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatvány kitöltése
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak alapján Ajánlatkérő a
nevezett formanyomtatványt a jelen közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező espdrequest.pdf és espdrequest.xml fájlok által bocsátja rendelkezésre.
A formanyomtatványt a https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=hu felületen lehet kitölteni
(„gazdasági szereplő” megjelölése, „ESPD importálása” bejelölése, az espd-request.xml fájl feltöltése, ország kiválasztása: Magyarország, a „következő” gomb megnyomását követően).
Az ajánlatkérő az ESPD szerinti nyilatkozattal egyidejűleg ellenőrzi a nyilatkozatban feltüntetett, a
Kbt. 69. § (11) bekezdés szerint elérhető adatbázisok adatait is.
Az on-line felületen kitöltött ESPD, on-line felületről letöltött formanyomtatványát kell papíralapon
az ajánlatba csatolni.
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AD. 4/A. sz. melléklet
NYILATKOZAT
a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okokról*
AJÁNLATKÉRŐ KBT. 69. § (4) BEKEZDÉSE SZERINTI FELHÍVÁSÁRA SZÜKSÉGES BENYÚJTANI!
Alulírott
…………………………………
a(z)
………….................................................
cégjegyzésre/kötelezettségvállalásra jogosult képviselőjeként „Orvosi vények 2019. december 31ig terjedő időszakra szóló közbeszerzése keretmegállapodásos eljárás keretében” tárgyú, a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 81. § (10) bekezdés szerinti nyílt közbeszerzési
eljárásban kijelentem, hogy a .…………………………………………………………………, mint Ajánlattevővel
szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (2) bekezdésében foglalt kizáró okok, melyek szerint:
(2) A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem
vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben
a) vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság
esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve személyes joga szerint az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy olyan személy, akivel szemben az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt az elmúlt öt évben jogerős ítéletet hoztak és a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült, vagy
b) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet az elmúlt öt
évben - vagy ha ez rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt büntetett előélethez fűződő
hátrányok alóli mentesüléséhez szükséges időn belül - olyan személlyel szemben hozták, aki a bűncselekmény elkövetésekor a gazdasági szereplő vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának
tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy volt.

Kelt: ……………………………., ……. év ……………….. hó …. nap

…………………………………………..
cégszerű aláírás

*Igazolási mód: A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési
műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § a) pontjában foglaltak szerint közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat
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AD. 4/B. sz. melléklet
Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontja tekintetében a kizáró okokról
AJÁNLATKÉRŐ KBT. 69. § (4) BEKEZDÉSE SZERINTI FELHÍVÁSÁRA SZÜKSÉGES BENYÚJTANI!
NYILATKOZAT
Kbt. 62. § (1) k) pont kb) alpontjában meghatározott kizáró okról*
Alulírott
…………………………………
a(z)
………….................................................
cégjegyzésre/kötelezettségvállalásra jogosult képviselőjeként nyilatkozom „Orvosi vények 2019.
december 31-ig terjedő időszakra szóló közbeszerzése keretmegállapodásos eljárás keretében”
tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 81. § (10) bekezdés szerinti nyílt
közbeszerzési eljárásban, a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében, hogy az
általam képviselt gazdasági szereplő olyan társaságnak minősül, amelyet
- nem jegyeznek szabályozott tőzsdén
VAGY
- szabályozott tőzsdén jegyeznek.
(a megfelelő választ kérjük aláhúzni)
Amennyiben az általam képviselt gazdasági szereplőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén,
n y i l a t k o z o m , hogy:
-

akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. a)-f)
pontjai és ezek alpontjai szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos neve és állandó
lakóhelye:
TÉNYLEGES TULAJDONOS NEVE
………………………..
………………………..
………………………..

ÁLLANDÓ LAKÓHELYE
………………………..
………………………..
………………………..

VAGY
- az általam képviselt gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 33. § 38. a)-f)
pontjai és ezek alpontjai szerinti tényleges tulajdonosa.

Kelt: ……………………………., …... év ……………….. hó …. nap

(cégszerű aláírás)
*Igazolási mód: A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési
műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában foglaltak
szerint.
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NYILATKOZAT
Kbt. 62. § (1) k) pont kc) alpontjában meghatározott kizáró okról
Alulírott, mint a(z) ………………………………………………………… cégjegyzésre/kötelezettségvállalásra
jogosult képviselője a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ic) alpontjában foglaltaknak
megfelelően, a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében ezennel felelősségem
tudatában
nyilatkozom
„Orvosi vények 2019. december 31-ig terjedő időszakra szóló közbeszerzése
keretmegállapodásos eljárás keretében” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény 81. § (10) bekezdés szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban, hogy
1. Van/Nincs** olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely a
társaságunkban közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati
joggal rendelkezik.
2. A társaságunkban közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati
joggal rendelkező jogi személy(ek) és/vagy személyes joga szerint jogképes szervezet(ek) az
alábbiak:
Név

Székhely

Nyilatkozom továbbá, hogy a fent megnevezett szervezet(ek) vonatkozásában fennállnak/nem
állnak fenn** a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában hivatkozott kizáró feltételek.
Kelt: ……………………………., …... év ……………….. hó …. nap

(cégszerű aláírás)
*Igazolási mód: A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési
műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ic) alpontjában foglaltak
szerint.
**a megfelelő rész aláhúzandó, értelemszerűen kitöltendő!
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AD. 5. sz. melléklet
Az eljárást megindító felhívásban előírt pénzügyi és gazdasági alkalmassági követelmény
igazolása
Nyilatkozat ajánlattevő előző, legfeljebb a jelen felhívás feladását megelőző három,
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan, a közbeszerzés tárgyából származó általános forgalmi adó nélkül számított - nettó árbevételéről
Alulírott ……………………………………………, mint a(z) ………………………….. Ajánlattevő cégjegyzésre
jogosult képviselője „Orvosi vények 2019. december 31-ig terjedő időszakra szóló közbeszerzése
keretmegállapodásos eljárás keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az
előző, legfeljebb a jelen felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre
vonatkozóan, a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - nettó
árbevételeink az alábbiak voltak:
Pénzügyi év megnevezése

Számlanyitás dátuma

1.

201…. év

…… HUF

2.

201…. év

…… HUF

3.

201…. év

…… HUF

Kelt: ……………………………., 201….. év ……………….. hó …. nap
…………………………………………..
cégszerű aláírás
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AD. 6. sz. melléklet
REGISZTRÁCIÓS ADATLAP
Közbeszerzés megnevezése: „Orvosi vények 2019. december 31-ig terjedő időszakra szóló
közbeszerzése keretmegállapodásos eljárás keretében”

Cég neve:

………………………………………….………..

Címe:

……………………………………….…………..

e-mail címe:

……………………………………….…………..

telefonszáma:

…………………………………………………...

Fax száma:

…………………………………………………...

Adószám:

…………………………………………………...

Kapcsolattartó neve:

…………………………………………………...

telefonszáma:

…………………………………………………...

e-mail címe:

……………………………………….…………..

Letöltés dátuma:

……………………………………………............

A hiánytalanul kitöltött Regisztrációs Adatlapot Ajánlattevő a közbeszerzési dokumentumok
honlapról
történő
letöltését
követően
küldje
meg
Ajánlatkérő
részére
a
kozbeszerzes@neak.gov.hu címre (legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátva),
vagy faxon a +36(1)298-2463-as számra.
Amennyiben nem legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott a beérkező e-mail,
úgy Ajánlatkérő kéri az egyidejű, faxon történő megküldést is a +36(1)298-2463-as számra! Ez
esetben, illetve bármilyen eltérés esetén a +36(1)298-2463-as faxszámra megküldött
dokumentum tartalma az irányadó!
A Regisztrációs Adatlap megküldése Ajánlatkérő részére az ajánlattétel feltétele. Ajánlatkérő a
Regisztrációs Adatlap a kozbeszerzes@neak.gov.hu címre, illetőleg a +36(1)298-2463-as fax számra
történő beérkezéséről visszaigazolást küld a Regisztrációs Adatlapon megjelölt kapcsolattartó
részére.
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AD. 7. sz. melléklet
Az eljárást megindító felhívásban előírt műszaki és szakmai alkalmassági követelmény igazolása
Referenciaigazolás / Ajánlattevő referencia nyilatkozata (minta)
AJÁNLATKÉRŐ KBT. 69. § (4) BEKEZDÉSE SZERINTI FELHÍVÁSÁRA SZÜKSÉGES BENYÚJTANI!

Alulírott ....................................., mint a(z) .................................................. Ajánlattevő/ referenciát
adó cégjegyzésre jogosult képviselője - az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban
foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos
áttekintése után – nyilatkozom, hogy a(z)
.......................................... (Ajánlattevő) a
„Orvosi vények 2019. december 31-ig terjedő időszakra szóló közbeszerzése
keretmegállapodásos eljárás keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásban
az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három éven (36 hónapon*) belül befejezett és
legfeljebb hat éven (72 hónapon) belül megkezdett, legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti
szállításaira/adásvételeire vonatkozó referenciái a következők:

Szerződő
fél megnevezése,
címe

Szerződő fél
kapcsolattartója,
telefonszáma

A
szállítás/adásvétel
tárgya

A korábbi
szerződés
mennyiségére utaló
adat (db)

A teljesítés
az előírásokA teljesítés
nak és a
időpontja
szerződés(év/hó/nap
nek meg)
felelően
történt?

Kelt: ……………………………., …….. év ……………….. hó …. nap
…………………………………………..
cégszerű aláírás
*: 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 21. § (1) a); a 21/A. § és a 22. § (1)-(2) bekezdéseire figyelemmel!
*36 hónap: Az eljárást megindító felhívás feladásának konkrét napjától kell visszafelé számítani 3x12 hónapot. Nem
naptári évet jelöl! (Mintapélda: Az ajánlati felhívás feladásának napja: 2017. október 5. – visszafelé számított 12 hónap:
2016. október 5., 24 hónap: 2015. október 5., 36 hónap: 2014. október 5.)
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AD. 8. sz. melléklet
Aláírás címpéldány / Aláírás minta, Meghatalmazás (adott esetben)
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AD. 9. sz. melléklet
Nyilatkozat az elektronikusan benyújtott ajánlatok vonatkozásában

Alulírott ……………………………………………, mint a(z) ………………………….. Ajánlattevő cégjegyzésre
jogosult képviselője nyilatkozom, hogy „Orvosi vények 2019. december 31-ig terjedő időszakra
szóló közbeszerzése keretmegállapodásos eljárás keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásban az
ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf – vagy
azzal egyenértékű kiterjesztésű – file) példányai a papír alapú (eredeti) példánnyal mindenben
megegyeznek.

Kelt: ……………………………., ………... év ……………….. hó …. nap

...........................
cégszerű aláírás
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AD. 10. sz. melléklet
Nyilatkozat változásbejegyzési kérelem tekintetében (nemleges tartalmú nyilatkozat
esetében is)
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AD. 11. sz. melléklet

Felelős fordítás (adott esetben)
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AD. 12. sz. melléklet

Együttműködésükről szóló megállapodás (adott esetben)
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AD. 13. sz. melléklet
Azon igazolás(ok) vagy egyéb releváns információ(k) feltüntetése, amelyekhez az eCertis rendszerben igazolásra alkalmas ingyenes elektronikus adatbázisba belépve
közvetlenül hozzájuthat Ajánlatkérő, megadva a nyilvántartások pontos elérési
útvonalát.
Az Európai Unió bármely tagállamában működő, nem magyar nyelvű nyilvántartás a
releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű felelős fordítása (adott esetben).
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AD. 14. sz. melléklet
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bekezdésében előírt tartalommal
A 2004. évi XXXIV. törvény alapján
Alulírott(ak),
mint
a
(cégnév,
székhely,
adószám)
…………………………………
………………………………………………………………… kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai „Orvosi
vények 2019. december 31-ig terjedő időszakra szóló közbeszerzése keretmegállapodásos eljárás
keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásban kijelentem/kijelentjük, hogy társaságunk a kis- és
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján az alább
megjelölt vállalkozásnak minősül.
*

mikro-vállalkozás,
kis-vállalkozás,
közép-vállalkozás23
nem tartozik a Kkvt. hatálya alá.

Kelt………………………., 201……... …………………. hó ….. napján.
……………………………….
cégszerű aláírás
*megfelelő aláhúzandó

23

Adott esetben aláhúzással jelölendő.
/A kis- és középvállalkozások meghatározása
2. § A törvény hatálya a mikro-, kis- és középvállalkozásokra (a továbbiakban: KKV), valamint a KKV-k támogatására és
az azzal kapcsolatos adatszolgáltatásra terjed ki.
3. § (1) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió
eurónak megfelelő forintösszeg.
(2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
(3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
(4) Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni
részesedése – tőke vagy szavazati jog alapján – külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot.
(5) A (4) bekezdésben foglalt korlátozó rendelkezést nem kell alkalmazni a 19. § 1. pontjában meghatározott befektetők
részesedése esetében.
(6) Ahol jogszabály „KKV-t”, „mikro-, kis- és középvállalkozást”, illetve „kis- és középvállalkozást” említ, azon – ha
törvény másként nem rendelkezik az e törvény szerinti KKV-t kell érteni./”
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AD. 15/A. sz. melléklet
Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdésre vonatkozóan*

Alulírott ……………………, mint Ajánlattevő „Orvosi vények 2019. december 31-ig terjedő időszakra
szóló közbeszerzése keretmegállapodásos eljárás keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásban
nyilatkozom a Kbt. 67.§ (4) bekezdése szerint, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszek igénybe
a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Kelt: ……………………………., 201…... év ……………….. hó …. nap

……................................
cégszerű aláírás

*Értelemszerűen kitöltendő, amennyiben Ajánlattevő alvállalkozót vesz igénybe!
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F042/35-23/2017.

AD. 15/B. sz. melléklet
Nyilatkozat alvállalkozókról
Alulírott ………………….(név), mint a ……………………………. (cégnév) (székhely:……………………..;
cégjegyzékszám:………………………..; adószám:………………………..) Ajánlattevő arra jogosult képviselője
polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvényben (Kbt.) foglaltakkal összhangban visszavonhatatlanul kijelentem, hogy az „Orvosi vények
2019. december 31-ig terjedő időszakra szóló közbeszerzése keretmegállapodásos eljárás
keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásban nyertességünk esetén megkötésre kerülő Szerződés
teljesítésében a ……………………… (cégnév) részéről a teljesítésbe bevontan az alábbi alvállalkozók
vesznek részt, továbbá kijelentem, hogy ezen alvállalkozók nem állnak a Kbt. és a hivatkozott
Szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.
Alvállalkozó 1.24
Az alvállalkozó megnevezése:
Képviselőjének neve:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adószám
Telefon:
Telefax:
A teljesítés azon része, melyhez az alvállalkozó igénybevételre kerül:
Az alvállalkozó teljesítésének aránya a Keretmegállapodás teljes értékéhez viszonyítottan:
Az alvállalkozó megrendelő részére történő bejelentésének időpontja: közbeszerzési eljárásban
megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötésig megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötést
követően megnevezett és a teljesítésbe ………………. (dátum) napjától bevont alvállalkozó25
Alvállalkozó 2.
Az alvállalkozó megnevezése:
Képviselőjének neve:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adószám
Telefon:
Telefax:
A teljesítés azon része, melyhez az alvállalkozó igénybevételre kerül:
Az alvállalkozó teljesítésének aránya a Keretmegállapodás teljes értékéhez viszonyítottan:
Az alvállalkozó megrendelő részére történő bejelentésének időpontja: közbeszerzési eljárásban
megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötésig megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötést

24
25

Értelemszerűen annyi alvállalkozó vonatkozásában töltendő ki, ahány alvállalkozó a teljesítésben részt vesz.

A megfelelő rész aláhúzandó. A szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe bevont alvállalkozó
bejelentése esetén a dátum is kitöltendő, mely nem lehet korábbi, mint a nyilatkozat megrendelő részére történő
bejelentésének napja!
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F042/35-23/2017.
követően megnevezett és a teljesítésbe ………………. (dátum) napjától bevont alvállalkozó26
Alvállalkozó 3.
Az alvállalkozó megnevezése:
Képviselőjének neve:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adószám
Telefon:
Telefax:
A teljesítés azon része, melyhez az alvállalkozó igénybevételre kerül:
Az alvállalkozó teljesítésének aránya a Keretmegállapodás teljes értékéhez viszonyítottan:
Az alvállalkozó megrendelő részére történő bejelentésének időpontja: közbeszerzési eljárásban
megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötésig megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötést
követően megnevezett és a teljesítésbe ………………. (dátum) napjától bevont alvállalkozó27
(keltezés – hely, idő) ……………….., 201……..………………..
………………
…………………
(cégnév)
(képviselő neve)
(képviselő beosztása)
[cégszerű aláírás szükséges]

26

A megfelelő rész aláhúzandó. A szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe bevont alvállalkozó
bejelentése esetén a dátum is kitöltendő, mely nem lehet korábbi, mint a nyilatkozat megrendelő részére történő
bejelentésének napja!
27

A megfelelő rész aláhúzandó. A szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe bevont alvállalkozó
bejelentése esetén a dátum is kitöltendő, mely nem lehet korábbi, mint a nyilatkozat megrendelő részére történő
bejelentésének napja!
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AD. 16. sz. melléklet
Nyilatkozat a Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdése szerint

Alulírott ……………………, mint Ajánlattevő „Orvosi vények 2019. december 31-ig terjedő időszakra
szóló közbeszerzése keretmegállapodásos eljárás keretében” tárgyú eljárásban nyilatkozom a Kbt.
73. § (5) bekezdése szerint, hogy a közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó, környezetvédelmi, szociális
és munkajogi követelményeknek való megfelelésre vonatkozó tájékozódási kötelezettségemnek
eleget tettem.
A Kbt. 73. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel tudomásul veszem, hogy a Kbt. 73. § (1)
bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az általam képviselt Ajánlattevő tárgybani közbeszerzési
eljárásban benyújtott ajánlata, ha nem felel meg azoknak a környezetvédelmi, szociális és
munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív
szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi
rendelkezések írnak elő.
Kelt: ………………………………., 201…... …………………….

…………………………………………….
cégszerű aláírás
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F042/35-23/2017.
AD. 17. sz. melléklet

A műszaki, illetve szakmai alkalmasság esetén a kapacitásra támaszkodás igazolása a Kbt. 65 § (7)
bekezdése alapján (adott esetben)

Alulírott, mint a

(cégnév)
(székhely)
kötelezettség vállalásra feljogosított vezetője „Orvosi vények 2019. december 31-ig terjedő
időszakra szóló közbeszerzése keretmegállapodásos eljárás keretében” tárgyú közbeszerzési
eljárásban nyilatkozom, hogy más szervezet (vagy személy) erőforrására jelen közbeszerzési
eljárásban:
- támaszkodunk
- nem támaszkodunk.*
Ha igen, a szervezet megjelölése (megnevezés, székhely):

Alkalmassági követelmény, felhívás szerinti megjelölése/hivatkozása, melynek igazolására igénybe
veszik a más szervezet kapacitásait:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kelt: ……………………………., …….. év ……………….. hó …. nap

………………………………………
cégszerű aláírás
*megfelelő sor aláhúzandó
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F042/35-23/2017.
AD. 18. 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
(amennyiben az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására
támaszkodik)
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F042/35-23/2017.
AD. 19. sz. melléklet
A Kbt. 134. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozat a teljesítési biztosíték – Kbt. 134. §(4)
bekezdésében előírt – határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról

